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RESUMO 

A formação do professor de educação infantil é tema recorrente em muitos estudos nas 

últimas três décadas, o que demonstra preocupação com a qualidade das atividades realizadas 

com a criança da primeira infância. Nos cursos de pedagogia que formam futuros professores, 

instala-se a preocupação com as estratégias formativas para a apropriação das múltiplas 

linguagens, tema também estudado por conta das propostas relacionadas à Pedagogia da 

Infância. Esta pesquisa, vinculada à linha de formação do professor, tem como objetivo 

investigar e analisar como os professores do curso de pedagogia de uma universidade particular 

do município de São Paulo, em suas práticas educativas, trabalham as múltiplas linguagens na 

formação do professor de educação infantil. Como objetivos específicos, pretendeu analisar a 

prática pedagógica dos professores quanto ao oferecimento de múltiplas linguagens nas 

disciplinas do curso de pedagogia e investigar como as alunas identificam, nas disciplinas 

estudadas o trabalho com essas linguagens. Para realizar a pesquisa, optou-se pela abordagem 

qualitativa; foram entrevistadas dez professoras do curso de pedagogia e treze alunas do sexto 

semestre. O referencial teórico adotado está fundamentado nas temáticas de concepção de 

criança, educação infantil e da área da psicologia com o viés da fenomenologia de Merleau-

Ponty (1964), tendo como contribuição os seguintes autores a reflexão a respeito do 

desenvolvimento das crianças, suas linguagens e culturas infantis: Vygotsky (1984), Friedmann 

(2013), Gobbi (2014), Junqueira Filho (2005) e Fochi (2015), além de Masini (2012) com suas 

contribuições perceptivas e Morin (2010) em seus desafios em relação ao pensamento na 

educação. Os resultados apresentaram que as professoras utilizam diversas estratégias e 

mostraram como elas fazem para ofertar as múltiplas linguagens em suas disciplinas. Percebe-

se, porém, que essas práticas ou estratégias estão voltadas muito mais para as crianças da pré-

escola, do que para as crianças da creche. 

Palavras-chave: Múltiplas linguagens, Educação Infantil, Formação de 

professores. 



ABSTRACT 

The training of nursery school teachers has been a recurring theme in many studies in 

the last three decades, which shows concern about the quality of activities performed with the 

child in early childhood. In the Pedagogy courses that form future teachers, there is the concern 

with the formative strategies for the appropriation of the multiple languages, subject also 

studied on account of the proposals related to Pedagogy of Childhood. This research, linked to 

the teacher academic education line, aims to investigate and analyze how pedagogy course 

teachers of a private university from São Paulo, in their educational practices, work the multiple 

languages in the early childhood teacher academic education. As specific objectives, it aimed 

to analyze teachers pedagogical practice regarding the offering of multiple languages in the 

pedagogy course subjects and to investigate how students identify, in the studied subjects, the 

work with these languages. To carry out the research, we opted for the qualitative approach; ten 

pedagogy course teachers and thirteen sixth semester students were interviewed. The theoretical 

framework adopted is based on the themes of Child Conception, Early Childhood Education 

and, in the Psychology area, with Merleau-Ponty's (1964) phenomenology bias, with the 

following authors contributing as theoretical support on the children’s development, their 

language and culture: Vygotsky (1984), Friedmann (2013), Gobbi (2014), Junqueira Filho 

(2005) and Fochi (2015), and Masini (2012) with his perceptual contributions and Morin (2010) 

in his challenges on education thinking. The results showed that teachers use different strategies 

and showed how they do to offer the multiple languages in their subjects. However, these 

practices or strategies are much more focused on pre-school children than on nursery school 

children. 

Keywords: Multiple languages, Early Childhood Education, Teacher academic education. 
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INTRODUÇÃO 

Ando devagar porque já tive pressa, 

E levo esse sorriso, porque já chorei demais, 

Hoje me sinto mais forte, mais feliz quem sabe, 

Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou 

Nada sei, conhecer as manhas e as manhãs, 

O sabor das massas e das maçãs. 

É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz 

Pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. 

 

Penso que cumprir a vida, seja simplesmente 

Compreender a marcha, ir tocando em frente, 

Como um velho boiadeiro, levando a boiada 

Eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu vou, 

Estrada eu sou, conhecer as manhas e as manhãs, 

O sabor das massas e das maçãs, 

É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz 

Pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir 

 

Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, 

Um dia a gente chega, no outro vai embora, 

Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si 
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Carrega o dom de ser capaz, e ser feliz, 

conhecer as manhas e as manhãs, 

O sabor das massas e das maçãs, 

É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz 

Pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir 

 

Ando devagar porque já tive pressa, 

E levo esse sorriso, porque já chorei demais, 

Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si 

Carrega o dom de ser capaz, e ser feliz (SATER; TEIXEIRA,1990) 

Ao entrar em contato com a música “Tocando em frente”, dos cantores e compositores 

brasileiros, Almir Sater e  Renato Teixeira, gravada pela primeira vez na voz da cantora Maria 

Bethânia em 1990, percebo claramente meu processo de construção de conhecimento que teceu 

e tece a minha vida, pois acredito que ao me debruçar sobre um projeto de doutorado estou me 

inclinando sobre a minha própria vida, tecida, constituída e construída em todos os aspectos, 

sejam esses afetivos, sociais, espirituais, emocionais, acadêmicos, intelectuais, físicos, 

entrelaçados no emaranhado que mostra quem sou... “estrada eu sou!” 

A letra da música ainda me conduz a pensar  no meu processo de formação acadêmico, 

quando durante o Mestrado realizado nos anos de 2012 a 2014, nesta universidade, tive a 

oportunidade de investigar qual a contribuição do estágio curricular em Educação Infantil e da 

disciplina que ministrava à época – Estudos dos Contextos e Ações Escolares – para a formação 

inicial dos alunos do curso de pedagogia de uma universidade particular do município de São 

Paulo.  

Este tempo de estudos e pesquisas favoreceu uma reflexão mais aprofundada a respeito 

da formação nas múltiplas linguagens dos alunos e também para refletir, como bem diz a música 

“Hoje me sinto mais forte, mais feliz quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, 

ou nada sei” (SATER; TEIXEIRA). Algo, porém, leva-me a tentar pesquisar um pouco mais a 

formação inicial dos meus alunos.  A pesquisa acerca da  formação do professor me faz olhar 
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para a minha própria trajetória profissional e perceber o quanto ela, ano a ano, aula a aula, 

disciplina a disciplina, aluna a aluna, vem contribuindo  para a minha formação integral. 

Olho para o caminho percorrido e vejo que ao longo dos anos preparei-me e 

encontrei possibilidades (saídas) para mover-me em direção a uma boa estada 

no mundo, contribuindo com o meu ser, saber e fazer, para o alcance de um 

desenvolvimento pessoal e profissional, com condições de compreender o 

meu papel como agente social e de empreender ações compatíveis com as 

concepções e as relações necessárias de se fazer existir entre o homem (eu), o 

contexto próximo (familiar e profissional), a educação (como prática social) e 

o mundo (esperança de torná-lo melhor). (RAMOS, 2011, p. 47). 

Olhando para trás, vejo na minha trajetória profissional o desejo de ser e estar melhor 

no mundo. Quando penso na minha graduação em pedagogia, na especialização em educação 

infantil, no curso de lato sensu em psicopedagogia e no meu mestrado neste programa de 

educação, arte e história da cultura, na minha atuação crescente como professora desde a 

educação infantil até o curso como professora universitária, percebo o desejo de crescer, e de 

contribuir, juntamente com os meus alunos, para a formação de futuros professores que também 

me constituíram ao longo desse caminho. 

A partir da vivência no programa de educação, arte e história da cultura, após a 

realização do mestrado, tive a grata satisfação e privilégio de aprofundar meus conhecimentos 

após processo seletivo, desta vez no doutorado. 

Em meu percurso como professora do curso de pedagogia de uma universidade 

particular do município de São Paulo, e principalmente depois deste contato com a pós-

graduação, tenho sido despertada para pensar um pouco mais sobre a formação deste 

profissional que terá a oportunidade e responsabilidade de educar, ensinar e cuidar de crianças 

tão pequenas, a saber, entre zero a cinco anos de idade, sendo que cada idade indica fases 

diferentes e bem peculiares. 

Quando lecionamos numa universidade, várias disciplinas são atribuídas aos professores 

conforme o planejamento e necessidades do curso, sendo os docentes remanejados 

constantemente entre as mais diversas disciplinas. No primeiro semestre do ano de 2016, pela 

primeira vez, foi-me atribuída a disciplina “Educação Infantil: Berçário e Creche”. Ao me 

deparar com os conteúdos desta disciplina, algumas questões sobre a singularidade da criança 

na faixa etária de zero a três anos de idade, levantavam-se na medida em que eu me apropriava 

de sua proposta.  
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Temos nesta faixa etária, de zero a três anos de idade, características específicas e 

determinantes, bastante diferenciadas para o trabalho pedagógico de qualidade, no entanto 

parece que os cursos de pedagogia não priorizam este trabalho e especificidade. Verificamos 

que há grande diferença entre essas crianças, a começar pelos meios que utilizam para 

comunicar-se com os adultos. Sabemos que suas necessidades são bem distintas, conforme o 

seu desenvolvimento. Apesar da imaturidade motora e da total dependência inicial de um bebê, 

eles possuem competências peculiares da sua faixa etária. Podemos dizer que é o ser humano 

em sua completude, ainda não completa. 

Além de ministrar essa disciplina de berçário e creche, ligada a ela, orientava e recebia 

os estágios na educação infantil. Assim, nas aulas, tínhamos oportunidade para discutir as 

vivências das alunas nesses campos. Percebemos, então, que nos campos dos estágios, há um 

distanciamento entre saberes e fazeres quando se tratava das crianças da creche. Pela fala das 

alunas, a maioria das creches focava suas ações nas práticas dos cuidados.  

Enquanto professora formadora de professores este tema tem me inquietado ao longo 

dos anos em que ministro aulas na graduação no curso de pedagogia. Tenho grande 

responsabilidade na formação das minhas alunas que em breve serão professoras de outros 

alunos. Dizer “ser professora de professora” lembra-me de um episódio que aconteceu há alguns 

anos, o qual passo a narrar por meio da tira abaixo: 

 

Autoria: Tírzah Ariel Rocha Carvalho. (CARVALHO, 2015, p. 2). 

Entendo que o tema formação de professores de educação infantil deve ser 

constantemente investigado especialmente por focalizar uma categoria de profissionais pouco 
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valorizados: são negligenciados até pelos próprios parceiros e colegas de trabalho, como 

aconteceu quando eu trabalhava numa grande instituição de ensino sobre o qual narro abaixo: 

Certa vez retirei da biblioteca geral da instituição em que trabalhava um livro 

de história medieval, pois estava trabalhando um projeto intitulado: “Os 

Castelos” com meus alunos da Fase V – Educação Infantil. Como ainda não 

havia conseguido realizar completamente a pesquisa com os meus alunos, 

precisei voltar à biblioteca para renovar o dito livro. Portanto fiquei com o 

livro por cerca de um mês. Quando retornei à biblioteca para devolver o livro, 

a bibliotecária comentou que um professor do Ensino Fundamental estava à 

espera do livro e questionou-a com quem estava. Ao dizer que o livro havia 

sido retirado por uma professora da Educação Infantil, o professor-colega 

retrucou: “O que uma professorinha da educação infantil quer com um livro 

desses?”.  

Nitidamente, há um grande descrédito  do profissional da educação infantil. Gomes 

(2009), citando Oliveira-Formozinho, (2002), enfatiza essa questão: 

O que diferencia a educadora de crianças pequenas dos demais educadores? 

Parece-nos que essa diferença se caracteriza pela especificidade da faixa etária 

das crianças, pela vulnerabilidade da infância, por sua forma global de 

apreender o mundo e consequentemente produzir conhecimentos. (GOMES, 

2009, p. 54). 

Parece que não apenas os nossos pares desconsideram a primeira infância e 

consequentemente os profissionais que com ela se debruçam, mas a sociedade, de uma maneira 

geral, parece ainda não reconhecê-la. Apesar de estarmos numa era de informação e 

conhecimento, as pessoas ainda não valorizam as crianças como indivíduos do presente. .  

Atualmente, é evidente a proposta da Pedagogia da Infância1, que é a de atender as 

necessidades das crianças, dar-lhes ouvidos e olhares, vozes e sentidos. Contudo, tal proposta 

pouco tem sido observada pelas alunas 

 Afinal, quais seriam as reais necessidades das crianças pequenas? Como saber, se elas 

não as comunicam verbalmente? Elas se manifestam de outras formas: outras linguagens? Quais 

as propostas para um trabalho que atendam a essas necessidades, se não soubermos quais são 

elas? Como os cursos de pedagogia estão preparando seus professores e professoras para 

                                                 

1 No Brasil, a elaboração teórica acerca da pedagogia da infância teve inicio após a aprovação da educação 

infantil como primeira etapa da educação básica. Emerge de uma acumulação científica da área da educação que 

passa a criticar a reprodução de modelos educativos reducionistas e conservadores de educação/ensino, 

produção/transmissão de conhecimentos, vida coletiva/sala de aula e crianças/alunos. (BARBOSA, 2010). 
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atender a esta faixa etária tão distinta?  Os documentos oficiais indicam as diferenças entre as 

crianças da creche e as da pré-escola? São propostas distintas?   

Em que medida o curso de pedagogia da universidade X vem oferecendo uma formação 

que contempla as múltiplas linguagens?  E na formação inicial, é dada importância a essa 

apropriação? Quais estratégias formativas propiciadas no curso vêm colaborando nessa 

apropriação? As múltiplas linguagens têm favorecido uma formação docente mais integrada? 

Por tantas questões levantadas, dessa feita, pretendo investigar como – e se – o curso de 

pedagogia da universidade X está se preparando para ajudar na formação das professoras da 

educação infantil e de que maneira o curso de pedagogia contribui para a construção de saberes 

docentes por meio de outras linguagens que não estão associados à oralidade. Dito de outra 

forma:  minha intenção nesta pesquisa é continuar a investigação no âmbito da formação inicial 

das professoras da educação infantil, enfatizando a formação  nas múltiplas linguagens, 

principalmente a formação da professora de creche. 

Ao me debruçar sobre a minha questão central no mestrado, pude perceber que as alunas, 

ao observarem outras professoras nos estágios curriculares, focalizavam a prática da professora 

de educação infantil nos aspectos do tripé da modalidade, a saber: cuidar, educar, brincar. No 

entanto, esqueciam-se – ou menosprezavam – objetivos gerais traçados pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Infantil (BRASIL, 2010), que envolvem  cultura e estética, 

a sensibilidade e a percepção da criança no decorrer do seu desenvolvimento e a possibilidade 

da ampliação do conhecimento de mundo por meio dessas áreas de conhecimento. 

Segundo essas diretrizes, uma das propostas pedagógicas de Educação Infantil focaliza 

o respeito ao princípio estético. Assim aponta: “Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da 

ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais.” 

(BRASIL, 2010, p. 16). No bojo da proposta da Estética, de acordo com as pesquisas de Trojan, 

(2004): 

Em primeiro lugar, é conveniente lembrar que "a palavra 'estética' só apareceu 

no século XVIII, sob a pena de Baumgarten (1714-1762), e ainda assim, nessa 

altura, significava apenas teoria da sensibilidade, de acordo com a etimologia 

da palavra grega: aisthesis" (BAYER, 1979, p.13, destaque meu). Na 

Antiguidade, a estética, sem ter ainda esse nome, referia-se à reflexão sobre a 

arte e o belo. (TROJAN, 2004, p.439) 

Contudo, a proposta da ‘Estética’ nas DCNEIs é apontada para a possibilidade de 

valorizar a multiplicidade e a grande diversidade da cultura brasileira, e de todos os 
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protagonistas que se entrelaçam no espaço escolar, tanto alunos quanto professores. Trojan 

(2004) continua, em seu artigo, propondo que se deve observar também a “globalização e a 

universalidade dos conhecimentos”. De acordo com Trojan (2004, apud Mello, CNE, 1998, 

p.2), assim deve ser entendida esta proposta da estética e da sensibilidade: 

Como expressão de identidade nacional, a estética da sensibilidade facilitará 

o reconhecimento e a valorização da diversidade cultural brasileira e das 

formas de perceber e expressar a realidade própria dos gêneros, das etnias e 

das muitas regiões e grupos sociais do País. Assim entendida, a estética da 

sensibilidade é um substrato indispensável para uma pedagogia que se quer 

brasileira, portadora da riqueza de cores, sons e sabores deste País, aberta à 

diversidade dos nossos alunos e professores, mas que não abdica da 

responsabilidade de constituir cidadania para um mundo que se globaliza, e 

de dar significado universal aos conteúdos da aprendizagem. (TROJAN apud 

Mello, CNE, 1998, p.21).  

A indicação desse princípio evidencia que a “estética” tem um papel muito importante 

no processo do desenvolvimento da criança, revelando também a necessidade de professoras 

competentes capazes de articular esse princípio em suas práticas profissionais, como veremos 

adiante. Pensando que a “estética” proporciona à professora de educação infantil as mais 

diversas e ricas possibilidades de várias linguagens, refletimos a respeito da importância das 

múltiplas linguagens na formação inicial da professora.  

O trabalho com as múltiplas linguagens na educação infantil vem sendo estudado com 

mais profundidade a partir das pesquisas de Gobbi (2010), Junqueira Filho (2006), Friedmann 

(2005). Apesar de assunto pouco investigado pelos pesquisadores, por isso destinamos um 

capítulo específico a estes autores para tratarmos das suas concepções de múltiplas linguagens.  

Supomos que seja relevante a reflexão docente relacionada à seleção das linguagens e 

ao seu conhecimento, para assim podermos entender melhor as crianças em suas diversas etapas 

e formas de expressividade. Pensar  nas múltiplas linguagens é estar sensível ao movimento das 

crianças, à sua linguagem corporal, visual, gestual, musical, artística, tendo a brincadeira  como 

eixo principal. Interagir com as crianças nas brincadeira é forma de conhecer  algumas das 

maneiras e das linguagens pelas quais  elas se expressam. Entretanto  supomos que não seja 

apenas isso, pois em se tratando de crianças da creche, principalmente dos bebês, essas 

linguagens são mais imbricadas de significados, muitas vezes difíceis de serem percebidos 

pelos adultos talvez por não conhecerem essas múltiplas possibilidades comunicativas e 

expressivas. 
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Alguns trabalhos que foram publicados nos inspiram, como o de Marcia Gobbi, em seu 

artigo “Múltiplas linguagens de meninos e meninas no cotidiano da educação infantil”(2010), 

quando propõe uma reflexão sobre como as instituições de educação infantil estão organizando 

seus espaços para que as crianças sejam atendidas em seus direitos de se expressarem utilizando 

variadas linguagens. Essas crianças constroem a si mesmas e as culturas nas quais estão 

inseridas; segundo a autora, as múltiplas linguagens levam  ao “encontro entre palavras, choros, 

sons, e movimentos, traçados, pinturas, todos entrelaçados em ricas manifestações, mas que, 

por vezes, encontram-se enfraquecidas no cotidiano infantil”(2010, p.1). A autora ainda aponta 

os artigos 6º e 9º das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, que falam a 

respeito da importância em promover experiências significativas com as diversas linguagens. 

A relevância do tema é encontrada também no trabalho de Maria Inês Corte Vitória, 

cujo artigo “Múltiplas linguagens na educação infantil: a criança sob nova ótica, nova ética e 

nova estética” (2010) analisa a relação que existe entre a produção cultural atual e a formação 

da criança neste segmento da educação infantil. A autora reflete sobre a formação da criança, 

sua relação com a escola e o papel do professor no processo, propõe, ao professor, uma 

formação inicial sólida, do ponto de vista “sócio-histórico-cultural-antropológico-pedagógico”. 

Por um amplo viés, de acordo com a abordagem Reggio Emilia2 (1999), na educação 

para a primeira infância, as crianças possuem muito mais que algumas linguagens: elas possuem 

“cem linguagens” (1999). Nessa abordagem, que focaliza a representação simbólica como 

incentivadora necessária do desenvolvimento intelectual, as crianças são encorajadas a explorar 

o ambiente e são estimuladas a se expressar por meio de todas as suas linguagens, ou seja, por 

meio do movimento, das palavras, das pinturas, dos desenhos, da escultura, das montagens, das 

colagens, das dramatizações,  do teatro, da música, levando-as, assim, a um nível elevado de 

habilidades simbólicas, e à criatividade. 

Sabemos que o tema formação de professores na educação infantil tem sido bastante 

estudado e pesquisado por conta da preocupação com a qualidade do ensino ofertada atualmente 

e com a formação de profissionais cada vez mais competentes, sabendo-se, ainda, que por estes 

                                                 

2   Reggio Emilia é uma cidade localizada ao norte da Itália que foi reconstruída após a segunda guerra 

mundial a partir da iniciativa do seu próprio povo. O pedagogo Loris Malaguzzi se inspirou na inciativa da 

comunidade e aderiu à reconstrução das creches, contudo amparado nas ideias de Jean Piaget, Lev Vygotsky e 

Maria Montessori. Esse modelo ganhou destaque em 1991, quando o jornal norte- americano Newsweek apontou 

uma pré-escola da cidade como uma das dez melhores escolas do mundo, por ter como diferencial sua concepção 

de criança como sujeito competente que possui “Cem linguagens”. 
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profissionais, todas as pessoas, de todas as idades e desde a mais tenra infância, terão suas vidas 

marcadas e cunhadas quer seja por boas práticas pedagógicas, quer por outras negativas.   

Somente a partir das novas concepções e ideias sobre a infância, que foram introduzidas 

em nosso país na década de 1980, é que novos olhares se voltaram para o profissional desta 

modalidade de ensino. Verificamos conforme aponta Kappel (2001). 

No Brasil, as estatísticas sobre educação infantil só passaram a ser 

sistematizadas a partir do Anuário estatístico de 1974 (Kramer e Kappel, 

2000). O motivo principal para o desinteresse por essa informação era a 

suposição de que a verdadeira educação começava na primeira série do ensino 

fundamental. (KAPPEL, 2001, p.1). 

Mesmo com todo o empenho de pesquisadores e profissionais que se envolveram e que 

se envolvem na luta pela qualidade da educação infantil, ainda temos visto o quanto este 

segmento de ensino ainda é desconsiderado, e despercebido como necessário e importante para 

a construção de uma nova sociedade.  

Gatti (2014), em sua reflexão focalizando os cursos de pedagogia, aponta que eles foram 

analisados em diversas pesquisas: as iniciativas com os CEFAMs3 - Centros Específicos de 

Formação e Aperfeiçoamento para o Magistério - e a demanda dos cursos de pedagogia nas 

instituições privadas, num cenário de tentativas com erros e acertos, quem sabe mais erros do 

que acertos, como temos atualmente visto em relação ao possível desaparecimento do Programa 

PIBID - Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. 

Por meio dessas pesquisas, foram detectadas 16 funções nos cursos de pedagogia das 

instituições brasileiras, sendo muito poucos os currículos dos cursos que contemplam a 

educação infantil.  

Em suas análises, Gatti (2014) fala das disciplinas encontradas nesses cursos, relatando 

que geralmente são referentes apenas à história da criança e da infância, que não contemplam 

uma metodologia de ensino. Assim apresenta os dados da pesquisa no documento enviado para 

a UNESCO (BRASIL, 2009): 

                                                 

3 Os Centros Específicos de Formação e Aperfeiçoamento para o Magistério foram criados em 1988 como 

um projeto especial da rede pública da Secretaria do Estado de São Paulo para formar professores da 1ª a 4ª série 

do ensino fundamental. Esses cursos foram extintos em 2005. 
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Quanto ao grupo de conhecimentos relativos aos sistemas educacionais, 

verifica-se um equilíbrio entre as diferentes subcategorias, exceção feita às 

matérias que dizem respeito ao ofício docente (apenas 0,6%). Dentre aquelas 

que compõem os conhecimentos relativos às modalidades e níveis de ensino, 

nota-se o baixo percentual de atenção curricular à educação infantil (5,3%) e 

à educação especial (3,8%). Algumas instituições abrem um pouco mais de 

espaço a um ou outro desses percursos de formação, nos limites das horas que 

o curso deve cobrir minimamente. (p. 123). 

Com a demanda e a grande expansão das creches, a defasagem da professora preparada 

para esta faixa etária torna-se evidente, pois os cursos de formação não estão se adequando  para 

oferecer um profissional qualificado para a modalidade.  

Esses estudos nos revelam uma grande fragmentação na  formação dos professores e 

indicam que as instituições não possuem um currículo adequado. Neste sentido, concordo com 

Gatti (2014) quando afirma que não temos mais como sustentar a concepção de que: “quem 

sabe, sabe ensinar”. Em relação a este aspecto, concordo  também com Mizukami (2004), com 

base em Shulman, quando fala sobre a base do conhecimento de ensino e a distinção entre o 

conhecimento da área específica e o conhecimento para o ensino.  

Segundo Gatti (2014), com base em suas pesquisas a respeito dos cursos de pedagogia 

oferecidos no cenário atual, ainda precisamos de muita qualidade, pois, embora haja a 

percepção de que os cursos estejam  se reformulando, a mudança ainda é ínfima, pois há muita 

resistência quando se fala de mudanças. As instituições particulares visam a formação do 

profissional para atender ao mercado de trabalho, não priorizando a necessidade didática da 

professora em sua área específica. 

É importante delinear em poucas linhas o contexto educacional em que este trabalho 

está sendo desenvolvido. Apesar de o Brasil ter aumentado os investimentos públicos em 

educação nos últimos anos, continua entre os últimos do ranking em relação aos testes de 

avaliação do PISA4, e em baixa classificação nas avaliações nacionais. A justificativa é que o 

investimento não foi revertido na melhoria do desempenho dos alunos, e a maior parte foi para 

o ensino superior.  

Temos em andamento proposta para reforma do ensino médio que mostra um quadro de 

baixa matrícula com evasão elevada, e baixo rendimento dos alunos. Temos visto os direitos 

                                                 

4 PISA – Programme for International Student Assessment (Programa Internacional de Avaliação de 

Alunos). É uma iniciativa de avaliação comparada, aplicada de forma amostral a estudantes matriculados a partir 

do 7º ano do ensino fundamental. É coordenado pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico) com o objetivo de melhorar as políticas e resultados educacionais. 
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mais elementares, como o direito dos trabalhadores, sendo modificados, fragilizando as 

relações trabalhistas de docentes e profissionais da educação.  No âmbito  municipal, temos 

visto creches sendo fechadas, brinquedotecas e parques sendo retirados, desqualificação da 

merenda escolar, entre tantas outras ações que mostram o desinteresse pela primeira infância.  

Apesar de termos avançado quanto aos documentos oficiais, como veremos adiante – 

documentos esses que apresentam algumas propostas para a educação infantil em relação aos 

investimentos para a modalidade –,  alguns estudos têm mostrado que, principalmente no caso 

da creche, o financiamento é inferior ao que de fato é gasto.    

 Rosemberg, em documento para os estudos do Ministério da Educação e Cultura, 

afirma: “Como sabemos, a creche ainda constitui subetapa da educação brasileira que necessita 

fixar sua permanência legítima no sistema educacional, tarefa que pode contar com o auxílio 

de vocabulário preciso e pertinente e de sua visibilidade nas estatísticas educacionais” 

(UNESCO, ROSEMBERG, 2013, p. 30). 

Diante das evidências que os currículos dos cursos de pedagogia apresentam, com 

fragmentações e defasagens, como garantir um trabalho pautado em fundamentos e 

instrumentos para criar possibilidades de criação, inovação, e articulação entre as disciplinas 

com a estética e a ética, se ao menos estas primeiras não têm sido bem trabalhadas?  

Os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (2006) destacam que 

as crianças aprendem e podem aprender sobretudo com o suporte experiencial do adulto e não 

sob qualquer condição. As crianças, antes mesmo de se expressarem por meio da linguagem 

verbal, são capazes de interagir a partir de outras linguagens como a linguagem corporal, 

gestual, musical, plástica, faz-de-conta...  

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, as múltiplas linguagens 

aparecem sob o termo “diferentes linguagens”: 

A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter como 

objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e 

articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim 

como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à 

dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. 

(BRASIL, 2010, p. 18). 

 Logo mais a frente nesse texto das Diretrizes, fica explícito que o trabalho não deve ser 

separado por áreas e sim abarcar as “dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, 

linguística, ética, estética e sociocultural da criança.” (BRASIL, 2010, p. 19). 
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No mesmo documento,  quando aponta que o Ministério da Educação visa elaborar 

orientações para a implementação das Diretrizes e que isto se dará por meio de debate 

democrático e com consultoria técnica especializada, fica clara a importância das diversas 

linguagens: “Múltiplas linguagens de meninos e meninas no cotidiano da educação infantil” 

(BRASIL, 2010, p. 31) que será aprofundado no próximo capítulo. 

Faz-se necessária aqui uma explicitação da abordagem sócio-histórica acerca das 

múltiplas linguagens, a partir dos estudos na área da psicologia, pois que irão embasar os 

processos do desenvolvimento infantil e da construção do sujeito. Esta abordagem encontra 

força nas contribuições de Lev Vygotsky (1984). 

Vygotsky (1984) caracterizou os aspectos comportamentais humanos  e como a mente 

humana se desenvolve, a partir das relações entre os  indivíduos com o ambiente físico e social 

assim como o desenvolvimento da linguagem. Inicialmente o estudo do desenvolvimento 

infantil era associado à maturação, porém com as pesquisas de Vygotsky passou-se e entender 

que a inteligência prática e abstrata acontece quando a fala e a atividade prática estão juntas.  

Para ele, a construção do pensamento é um processo cultural formando-se por meio de signos 

em um contexto social e relacional.  

De acordo com Vygotsky, antes de a criança dominar a linguagem verbal, ela demonstra 

uma grande capacidade de resolver problemas práticos. Nesta fase, que chamou de pré-verbal,  

a criança sem a linguagem verbal consegue resolver problemas encontrados no seu cotidiano. 

Esta é uma inteligência primária, que também foi encontrada em primatas. As crianças 

avançam, pois também utilizam as manifestações verbais – choro, grito, riso, balbucio –,  que 

servem como meio para o contato social e como um meio de comunicação. Esta é chamada de 

fase pré-intelectual da linguagem. Nesse sentido, faz-se necessário entender as várias formas 

de linguagem da criança.  

O universo da pesquisa compreendeu entrevistar um grupo de professoras do curso de 

pedagogia e um grupo de alunas do sexto semestre para coletar momentos específicos da sua 

formação.  

Os instrumentos foram a pesquisa de campo e a documental. Na pesquisa de campo 

foram entrevistadas dez professoras e treze alunas do sexto semestre. A entrevista foi gravada, 

e foi aplicado um questionário com perguntas abertas e fechadas.  
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A partir da questão – Que estratégias formativas para a apropriação das múltiplas 

linguagens, trabalhadas no curso de Pedagogia, colaboram para a formação do profissional 

da educação infantil? –  a pesquisa buscou alcançar os seguintes:  

Objetivo geral: 

 Investigar e analisar como as professores do curso de pedagogia, em suas práticas 

educativas, trabalham as múltiplas linguagens na formação da professora de educação infantil. 

Objetivos Específicos: 

Identificar as estratégias formativas utilizadas pelas professoras no trabalho com as 

múltiplas linguagens. 

Analisar a prática pedagógica das professoras quanto ao oferecimento de múltiplas 

linguagens nas disciplinas do curso de pedagogia. 

Investigar como os alunos identificam, nas disciplinas estudadas o trabalho com as 

múltiplas linguagens. 

É importante situar que neste trabalho usaremos o termo “professora” ao invés de 

“professor”, por entender que a porcentagem do gênero masculino na educação infantil é 

ínfima, mas sem desconsiderar a importância da figura masculina neste segmento, apesar de 

percebermos que há resistência para o acolhimento do homem, principalmente na creche. 

Segundo dados do Censo Escolar de 2013 (INEP, 2014), existem 474.591 

funções docentes14 na educação infantil, sendo que apenas 3% delas são 

ocupadas por homens. Poucos homens trabalhando na educação infantil 

parece ser uma tendência mundial. De acordo com Warin e Wernersson 

(2016), os percentuais encontrados na maioria dos países não passam de 3% 

e, mesmo no país no mundo onde há a maior porcentagem de homens atuando, 

a Noruega, o percentual é ainda baixo: 10%. A profissão docente na educação 

infantil parece ganhar um adjetivo de “feminina”, como se apenas as mulheres 

pudessem e/ou tivessem interesse na educação de crianças pequenas. Carvalho 

(1999) explica que historicamente as mulheres estiveram sempre associadas a 

funções domésticas de cuidado de crianças e que, quando entraram no 

mercado de trabalho, lhes foi dada a possibilidade de assumir cargos que 

estivessem relacionados a essa esfera. (UNESCO, 2018, p 57).5 

Como sabemos, somente a partir da Constituição Federal do ano de 1988. a criança foi 

vista e percebida como sujeito de direitos e de deveres.  

                                                 

5Abuchaim,  Beatriz de Oliveira  Panorama das políticas de educação infantil no Brasil / Beatriz de 

Oliveira Abuchaim. – Brasília : UNESCO, 2018. 
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Artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 

garantia de: VI – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 

seis anos de idade. Com estas palavras, a Constituição Federal de 1988 

também define a educação infantil como um direito da criança e uma opção 

da família. (ROSSETI-FERREIRA, 1998, p.177)  

Mesmo com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 (ECA) e com a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/ 96 (LDB), evidenciando a importância do 

tratamento com esta faixa etária, ainda percebemos olhares e visões que desvalorizam o 

professor de educação infantil a começar pela diferenciação em sua remuneração das demais 

modalidades dentro da Educação Básica, como indica a tabela do Sindicato dos Professores de 

São Paulo abaixo: 

TABELA 16 - PISO SALARIAL 

Piso salarial na educação básica 
 (válido a partir de 1º de março de 2016) 

Educação infantil (em escolas que só possuem educação infantil) R$1.132,00* 

Educação infantil até o 5º ano do ensino fundamental R$1.265,00* 

6º ao 9º ano do ensino fundamental R$15,00** 

Ensino médio 
R$16,65** (diurno) 

R$15,00** (noturno) 

Ensino técnico R$15,83** 

Pré-vestibular R$23,24** 

*jornada semanal de 22 horas 
** valor da hora-aula, com duração máxima de 50’ (aula no período diurno) e 40’ (no período noturno). 

• Sobre o piso salarial deve ser aplicado 5% de hora-atividade. Professores aulistas também têm que 

calcular o descanso semanal remunerado (DSR). 

• O piso dos professores mensalistas (até o 5º ano do ensino fundamental) refere-se a jornada máxima 

de 22 horas semanais. Fonte: Sinpro/SP. 

Como bem sabemos, em termos de políticas públicas e documentos que evidenciam 

esforços para que este profissional da educação seja bem formado, temos a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação 9394/96, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, como 
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Resolução Conselho Nacional de Educação /Câmara de Educação Básica n° 1 de 07/04/1999 

(BRASIL, 1999b); Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das crianças de 0 até 6 

anos à educação (BRASIL, 2005); Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil 

(1998) e recentemente aprovada pelo Ministério de Educação e Cultura, a Base Nacional 

Comum  Curricular (2017) que vem ou não para reafirmar as atuais propostas e talvez imprimir 

mais qualidade para a educação infantil, sobre estes documentos reservamos um capítulo.  

Zilma Ramos de Oliveira (2015), escrevendo para a Revista Veras acerca do documento 

Base Nacional Comum Curricular7, já articula mudanças no trabalho com a dimensão das 

múltiplas linguagens na educação infantil, quando propõe: 

Nesse processo é necessário reconhecer dois pontos. O primeiro diz respeito 

ao modo como as crianças pequenas se relacionam com o mundo, a 

especificidade dos recursos que utilizam, tais como a corporeidade, a 

linguagem,  a emoção. Entender essa forma relacional e afetiva, muito ligada 

à vivência pessoal, em que se utiliza um reduzido uso de categorias para 

assinalar o que se conhece, é crucial a um trabalho na Educação Infantil. 

(Revista Veras, 2015, p. 84) 

Com a possibilidade de oferecer cursos de pedagogia com diferentes focos e sabendo 

que os cursos de graduação em pedagogia não priorizam uma determinada formação 

profissional, neste trabalho avaliaremos o currículo do curso da universidade X e se este 

apresenta a possibilidade de uma formação nas múltiplas linguagens ao professor de educação 

infantil.  

Como relata Gatti (2014), por meio das análises das pesquisas, as disciplinas que fazem 

parte do currículo dos cursos de pedagogia, em sua maioria, possuem objetivos distantes da 

atual realidade em que nossos alunos se encontram: são muito poucos os cursos que se 

preocupam com a modalidade creche.  

Vejamos, então, quais são as disciplinas trabalhadas nos cursos de pedagogia que 

favorecem a construção de saberes docentes por meio de outras linguagens que não estão 

associados à oralidade. Será que os professores formadores de professores utilizam e percebem 

a importância de outras linguagens que favoreçam um olhar atento para as crianças e para as 

                                                 

7 Abuchaim,  Beatriz de Oliveira  Panorama das políticas de educação infantil no Brasil / Beatriz de 

Oliveira Abuchaim. – Brasília : UNESCO, 2018. 

7 Revista Veras, São Paulo, v. 5, n. 2, p. 78-87, julho/dezembro, 2015. 78- DOI: 

10.14212/veras.vol5.n2.ano 2015.art 228 – Artigo Base Nacional Comum para a Educação Infantil: um tema em 
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suas tentativas de se comunicar e de se expressar? E sobre suas práticas pedagógicas? Como 

eles oferecem as múltiplas linguagens? Será que suas práticas formativas favorecem as crianças 

desenvolvimento integral? De que maneira os professores podem trabalhar para esse 

desenvolvimento integral? Como será que professores do curso de pedagogia e os alunos 

concebem a criança? Será que os documentos oficiais especificam essa concepção e embasam 

suas ações em favor dessa criança?  Será que os cursos em suas grades curriculares estão atentos 

para esta preocupação?  

E quanto aos professores formadores de professores?  

Sobre eles, Gatti diz que: “Em se tratando de educação, os professores universitários 

têm de propiciar a iniciação de seus estudantes em áreas de conhecimento com linguagens e 

teorias próprias e ajudá-los a ter bases para avançar na busca de conhecimentos.” (GATTI, 

2014, p. 266). 

Sabemos que na relação entre educador e educando, os gestos e expressões das crianças 

devem constituir-se para  ambos uma relação de troca. Por meio dos relatos de alunos 

estagiários que participaram das entrevistas, para dissertação defendida a respeito da 

contribuição dos estágios para a formação de futuros professores, parece que os educadores 

estão distantes deste universo infantil; parece que não estão conectados com as crianças. Sugiro 

dizer que parece que não se encontram em sua totalidade e, por isso, não conseguem captar  

sentidos e muito menos compreender os gestos comunicados pelas crianças. 

As diretrizes educacionais pedagógicas para educação infantil (BRASIL, 2010) 

apontam que os movimentos, gestos e expressões das crianças, primeiramente com movimentos 

impulsivos, e depois, controlados, devem ser interpretados pelos adultos que cercam as 

crianças. Assim se estabeleceria  uma relação de comunicação. É por meio dos gestos faciais, 

do olhar, dos sorrisos e dos contatos corporais que se estabelece uma relação  com o outro.  

Assim, podemos perceber que a criança encontra no educador uma possibilidade de 

estabelecer parceria e  troca de suas intenções. Conforme Furlan e Bocchi (2003, p.449), citando 

Merleau-Ponty: “A comunicação realiza-se quando há confirmação do outro por mim e de mim 

pelo outro". 

Este tópico  será aprofundado  mais adiante, pois entendemos que, como professores de 

uma faixa etária tão peculiar, precisaríamos compreender o caráter corpóreo e os 

comportamentos.  Para esta compreensão este estudo lança mão das contribuições de Merleau-

Ponty, um pouco mais adiante. 
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As diretrizes educacionais pedagógicas da rede municipal de Florianópolis (2010), em 

seu capítulo sobre as “Ações pedagógicas com crianças de 0 a 3 anos em creches: o cuidado 

como ética”, nos remete a pensar o quanto é imprescindível que o educador de crianças da 

educação infantil seja formado em sua dimensão ética e estética, sabendo que esta dimensão 

também é proposta nas DCNIs como já foi visto. 

Quando escutam, observam, dão visibilidade ou dialogam com os movimentos 

das crianças (especialmente quando as crianças não se expressam 

verbalmente), os educadores indicam que seus gestos e expressões têm um 

valor. Não dirigir as crianças, mas incentivá-las a dirigirem-se, desenvolvendo 

autonomia, escolha e iniciativa é uma forma de cuidarem do cuidado da 

criança sobre si, desenvolver uma atenção da criança sobre si. 

(FLORIANÓPOLIS, 2010, p.35). 

Entendemos que, por meio de gestos e movimentos corporais estabelecemos contato  

com os seres no mundo e precisamos viver numa dimensão de relacionamentos humanos que 

envolve sentimentos e capazes de encantar e de mudar perspectivas e visões de mundo. 

Concordamos com este documento que enfatiza: 

No dia a dia do trabalho com as crianças pequenas, é fundamental perceber o 

entrelaçamento entre ação, palavra, emoção e significação nas interações delas 

entre si e delas com os adultos. Como emergem significações nas ações? Quais 

as suas relações com as primeiras palavras? Como se entrelaçam ações 

conjuntas, palavras, emoções e significações? Como são constituídos e 

tornados visíveis sentidos, sem e com a participação da palavra? 

(FLORIANÓPOLIS, 2010, p.37). 

Entendemos, a respeito desse enfoque, a necessidade da formação do professor que 

englobe uma visão de mundo que vá além do nosso mero olhar técnico pedagógico 

fragmentado. Por tal razão pensamos na importância de o profissional ampliar as múltiplas 

linguagens, pois, ao buscarmos conhecer a criança em suas diversas formas de expressão, 

conheceremos melhor as suas linguagens. Poderemos ajudá-la com novas descobertas, 

apropriações, transformações e produção de cultura.  

Como sabemos, a escola usa o conhecimento de maneira fragmentada, quando não ajuda 

a criança a se sentir sujeito do seu conhecimento, quando não favorece relações entre os 

conteúdos atitudinais e os conceituais, quando não contextualiza a realidade e a necessidade da 

criança, quando não trabalha com as diversas linguagens.   

Sobre a questão do conhecimento, Morin (2010, p. 15) diz: “O conhecimento pertinente 

é o que é capaz de situar qualquer informação em seu contexto e, se possível, no conjunto em 
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que está inscrita.” Assim, nos perguntamos: as instituições de ensino estariam focadas no 

conhecimento e nas aprendizagens que o mundo demanda? Como bem coloca o autor, a mente 

tem uma aptidão para contextualizar e integrar o conhecimento. Essa é uma qualidade 

fundamental da mente humana, que precisa ser desenvolvida e não atrofiada. Sabendo que a 

professora não tem proporcionado esse desenvolvimento à mente da criança, em sua prática 

pedagógica e que os cursos de pedagogia não têm proporcionado a imersão nas múltiplas 

linguagens o que poderemos esperar da educação nos próximos anos? 

 Como é frustrante saber que – como bem coloca Morin (2010) – “Não conseguimos 

integrar nossos conhecimentos para a condução de nossas vidas.” Daí o sentido da segunda 

parte da frase de Eliot: “Onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento?” (p.17). Morin 

nos faz pensar sobre tantos desafios que temos à nossa frente, como o desafio cultural que foi 

partido em dois blocos: o bloco da cultura, das humanidades e da cultura científica, dois mundos 

que não se relacionam, pela fragmentação dos saberes. Ainda nos faz pensar no  desafio 

sociológico, desafio cívico que nos leva a um enfraquecimento de uma percepção global, a um 

enfraquecimento do senso de responsabilidade, nos leva a pensar sobre o desafio dos desafios, 

quando diz que todos estes desafios podem ser atacados assim: “a reforma do ensino deve levar 

à reforma do pensamento e a reforma do pensamento deve levar à reforma do ensino” (MORIN, 

2010, p.20). Vou mais além quando penso que esses desafios devem fazer parte da formação  

da nova professora de educação infantil.  

Dada à confluência dos aspectos indicados, percebe-se uma lacuna entre o que dizem as 

propostas educacionais mais gerais (leis e decretos), entre o que apontam os teóricos da 

educação, e a real concretização da melhoria da qualidade da educação das crianças na educação 

infantil e da oferta dos cursos de pedagogia. 

O tema será trabalhado com os aportes teóricos de artigos e obras correlatas à temática. 

Os documentos que darão suporte para esta reflexão são os seguintes:  Leis de Diretrizes de 

Bases, LDB/1996 (BRASIL,1966), Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(BRASIL,1998), Orientações Curriculares: Expectativas de Aprendizagens e Orientações 

Didáticas para a Educação Infantil do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2007), Diretrizes 

Curriculares Nacionais de Educação Infantil (BRASIL, 2009), Diretrizes Curriculares do curso 

de Pedagogia (2015) e a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017). 

No primeiro capítulo, aborda-se a discussão teórica relacionada às indicações dos 

documentos elaborados pelo MEC para a construção do currículo e o seu papel na formação 

inicial do futuro professor de educação infantil, com suporte teórico de alguns desses 
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documentos e também de autores como Saviani (2009), para o conhecimento de um pouco  da 

trajetória do curso de pedagogia, assim como um  pouco da formação do professor com as 

contribuições de Gatti (2015), Mizukami (2004) e Gomes (2009). 

Para o tratamento das questões expostas, apresentam-se no segundo capítulo, as 

múltiplas linguagens na formação da criança e da futura professora – nossa aluna do curso de 

pedagogia – , e a sua importância para o trabalho com as crianças pequenas. Os autores que nos 

desafiam para pensar sobre o desenvolvimento das crianças, suas linguagens e culturas infantis 

são: Vygotsky (1984), Friedmann (2013), Gobbi (2014), Junqueira Filho (2005),  Fochi (2015), 

além de Masini (2012) com suas contribuições perceptivas, e Morin (2010) em seus desafios 

sobre o pensamento na educação.  

No terceiro capítulo, explicitamos a metodologia utilizada para a obtenção dos dados, 

apresentamos os sujeitos da pesquisa, tratamos do curso da universidade X, analisamos a 

compreensão que professoras e alunas do curso de pedagogia possuem – ou não – a respeito 

das múltiplas linguagens, além da reflexão sobre a sua contribuição para a formação inicial do 

professora, especialmente, a professora da creche, com cruzamento do referencial teórico. 

Ao final desta pesquisa, levantamos algumas considerações acerca  das estratégias 

formativas para a apropriação das múltiplas linguagens, trabalhadas no curso de pedagogia e a 

real contribuição do curso de pedagogia de uma universidade privada do município de São 

Paulo na formação dos professores da educação infantil, especialmente da creche. 

Com a certeza de que o assunto não será esgotado, pois parafraseando a canção que 

iniciamos este trabalho, não há finitude nas coisas: Penso que cumprir uma “tarefa”, seja 

simplesmente, “compreender a marcha, ir tocando em frente, deixando aqui o desafio imenso 

de que outros possam “ir tocando em frente” esse conhecimento e que outras e outras pesquisas 

que possam nascer para engrossar essa estrada, longa estrada em busca de melhorias para os 

cursos de pedagogia e para as crianças [...] Eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu vou, 

Estrada eu sou... [...] conhecer, saber, perceber, eis o desafio! 
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CAPÍTULO 1 – O CURSO DE PEDAGOGIA E A FORMAÇÃO INICIAL DO 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

A história da pedagogia no Brasil data do século XIX. Segundo Aranha (2006), nesta 

época, ainda não existia o que se pode chamar de “pedagogia brasileira”, como bem explica: 

“No entanto, alguns intelectuais influenciados pelas ideias europeias e norte-americanas, 

buscavam novos rumos para a educação, apresentando projetos de leis, criando escolas, além 

de promoverem significativo debate aberto para a sociedade civil”. (ARANHA, 2006, p.230). 

O breve recorte que se faz aqui sobre a história do curso de pedagogia refere-se a década 

de 1940, por entendermos que essa época pode fornecer pistas sobre algumas deficiências que 

até hoje se refletem na formação docente.  

Como se sabe, alguns educadores-pedagogos foram fundamentais para educação e – por 

que não dizer – para a história do curso de pedagogia, pelas lutas que enfrentaram e por suas 

contribuições para a reformulação de novas políticas e propostas educacionais alcançadas desde 

o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova em 1932 até os dias de hoje.  

1.1 A HISTÓRIA DO CURSO DE PEDAGOGIA, SUAS DIRETRIZES E LEIS. 

Sabemos que a história da educação brasileira é permeada por políticas e práticas 

educacionais com idas e vindas, altos e baixos, embasada em interesses políticos, sociais, 

econômicos, e dirigidos por aqueles que estão provisoriamente no poder.  

Sobre diversas leis, decretos, reformas e legislações, Aranha (2006) historicia: 

Na vigência do Estado Novo (1937-1945), durante a ditadura de Vargas, o 

ministro Gustavo Campanema empreendeu outras reformas do ensino, 

regulamentadas por diversos decretos-leis assinados de 1942 a 1946 e 

denominados Leis Orgânicas do Ensino. [...]também foi dada atenção à 

estruturação da carreira docente, bem como à condigna remuneração do 

professor. Se a lei despertava otimismo, os fatos nem tanto. As inúmeras 

dificuldades para sua aplicação se deviam, muitas vezes, à inadequação à 

nossa realidade. Basta ver que apesar da expansão das escolas normais, 

continuava alto o número de professores leigos, não formados, e tal índice 

aumentou de 1940 em diante. (ARANHA, 2006, p. 307). 

Sobre a finalidade do Ensino Normal, o Art. 1º. decreta: “O ensino normal, ramo de 

ensino do segundo grau, tem as seguintes finalidades: 

1Prover a formação do pessoal docente necessário às escolas primárias. 
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2 Habilitar administradores escolares destinados às mesmas escolas. 

3 Desenvolver e propagar os conhecimentos e técnicas relativas à educação da infância. 

Aranha (2006) continua citando a Lei Orgânica e a formação de professores, situando 

assim o curso de pedagogia na época: 

A Lei Orgânica também regulamentou o curso de formação de professores. 

Embora as escolas normais existissem desde o século XIX, pertenciam à 

alçada do estado. A partir de então a lei propunha a centralização nacional das 

diretrizes. Persistia, no entanto, a predominância de matérias de cultura geral 

em detrimento das de formação profissional, bem como o rígido critério de 

avaliação. Com o tempo as escolas normais se tornaram reduto das moças de 

classe média em busca de “profissão feminina”. (p.307) 

Dessa forma é possível perceber que, com a possibilidade de desdobramento de algumas 

matérias e com a centralização que a Lei Orgânica do Ensino Normal, de 2 de janeiro de 1946 

(Decreto-Lei n. 8530/46), promoveu, aconteceram algumas discrepâncias em relação a 

estruturação do curso, conforme apontam Barreiro; Gebran (2006 Apud Pimenta 1997, p.27): 

[...] a Lei Orgânica, ao regulamentar o ensino Normal no país através de 

diferentes cursos, regulamenta a imprecisão quanto às disciplinas Didática, 

Metodologia e Prática de Ensino. E explicita claramente a necessidade da 

prática de ensino primário na formação do professor (como regente, professor 

ou especialista). 

Essas discrepâncias enfraqueceram a possibilidade de uma formação mais substancial 

para o profissional, pois atendia muito mais às disciplinas de conhecimento geral do que à 

formação propriamente dita do professor. 

A Lei Orgânica do Ensino Normal em seu capítulo II, Art. 2º. ainda rege o seguinte: “O 

ensino normal será ministrado em dois ciclos. O primeiro dará o curso de regentes de ensino 

primário, em quatro anos”. Os alunos deste curso recebiam a titulação de regente de ensino 

primário, e o segundo, o curso de formação de professores primários, em três anos.  Estes 

recebiam o diploma de professor primário. No Art. 3º, encontra-se que: “Compreenderá, ainda 

o ensino normal cursos de especialização para professores primários, e cursos de habilitação 

para administradores escolares do grau primário”. Verifica-se aqui que, desde as primeiras 

tentativas na estruturação do curso que formava professores, uma concepção que privilegia uma 

categoria de professores. Como se o professor do ensino primário fosse inferior ao professor de 

ensino secundário.  
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Percebe-se aqui, claramente, a dicotomia entre métodos e conteúdos e a separação 

desses conhecimentos, fragmentando mais uma vez a formação do professor. Concordamos 

com a argumentação de Barreiro e Gebran (2006), quando explicitam a Lei Orgânica em relação 

ao chamado “3+1”, procedimento instituído para a formação de licenciados e bacharéis, 

quando, ao final dos três anos de curso, agregava-se mais um  para a disciplina de didática. 

Assim eles argumentam: 

Verifica-se que esse processo reflete a concepção dicotômica que ainda 

orienta a formação de professores, ou seja, a separação entre conteúdo e 

método, marca que se faz presente até hoje em diferentes cursos de formação 

docente e que se distancia a Prática de Ensino dessa formação. Sendo assim, 

as reformas privilegiaram a inclusão e o desdobramento das disciplinas com 

conhecimentos científicos e deixaram de lado a formação pedagógica, tão 

importante para a futura prática docente. (BARREIRO:GEBRAN. 2006, p. 40 

e 41). 

Retomando a história, podemos perceber que a separação entre a teoria e a prática já era 

algo intrínseco aos cursos de Pedagogia.  

Conforme Candau (1983), a didática apresentada e estudada de forma separada das 

demais disciplinas, como expusemos acima, favorece um esfacelamento da relação 

teoria/prática. Ela conclui que, dessa maneira, a fundamentação teórica permanece como se 

fosse uma “abstração estanque diante de possíveis técnicas de execução” (p.31). 

1.2 A LEI ORGÂNICA E A FORMAÇÃO DO PROFESSOR  

Como bem sabemos, a educação caminha conforme o ritmo e música tocada pelo campo 

político. As leis vão sofrendo adequações no campo educacional conforme as mudanças vão 

acontecendo na sociedade. Ora, essas mudanças são direcionadas pelos que estão no poder, ora 

pelos que estão cansados de se submeter ao poder. Dessa forma, caminhando duas décadas à 

frente, em 1964, verificamos que o golpe militar exigiu algumas adequações que foram 

efetivadas mediante mudanças na legislação do ensino.  

A Lei n. 5.692/71 (BRASIL, 1971) modificou os ensinos primário e médio, alterando 

sua denominação respectivamente para primeiro grau e segundo grau. Com essa nova estrutura, 

as Escolas Normais desapareceram. Assim, para formação mínima para o magistério, era 

exigida, para o ensino de 1º grau, a habilitação específica de 2º grau, e para o ensino de 1º grau, 

da 1ª à 8ª séries, era exigida a habilitação específica de grau superior, realizada ao nível de 
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graduação que deveria ser representada por licenciatura de 1º grau obtida em curso de curta 

duração.  

Em seu texto: Formação de professores: aspectos históricos e teóricos do problema no 

contexto brasileiro, Saviani (2009) coloca:  

Pelo Parecer n. 349/72 (BRASIL-MEC-CFE, 1972), aprovado em 6 de abril 

de 1972, a Habilitação Específica do Magistério foi organizada em duas 

modalidades básicas: uma com a duração de três anos (2.200 horas), que 

habilitaria a lecionar até a 4ª série; e outra com a duração de quatro anos (2.900 

horas), habilitando ao magistério até a 6ª série do 1º grau. O currículo mínimo 

compreendia o núcleo comum, obrigatório em todo o território nacional e para 

todo o ensino de 1º e 2º graus, destinado a garantir a formação geral; e uma 

parte diversificada, visando à formação especial. O antigo Curso Normal 

cedeu lugar a uma habilitação de 2º Grau. A formação de professores para o 

antigo ensino primário foi, pois, reduzida a uma habilitação dispersa em meio 

a tantas outras, configurando um quadro de precariedade bastante 

preocupante. (SAVIANI, 2009, p.147). 

Parece que este quadro de precariedade percorreu e ainda se mantém na história do curso 

de pedagogia. 

Silva (2003) fala de uma das etapas vividas por ela no curso de pedagogia. Ela diz que, 

quando cursava pedagogia, do ano de 1966 a 1969, como não havia uma identidade para o 

curso, não se sabia ao certo quem era o pedagogo e qual a sua atuação. Ele era visto de maneira 

depreciativa como curso de “espera marido”, ou “especialização em cousa nenhuma”...  

Lembro-me da época em que cursei pedagogia, no ano de 1991 a 1994, que não era tão 

diferente. Fomos chamadas pelos colegas do curso de psicologia como “pedagagás”, numa 

alusão à incapacidade como profissionais, o que proporcionou grande rebuliço no campus da 

universidade, culminado em um manifesto pelos estudantes do curso de pedagogia à direção do 

Curso.  

Silva (2003), em seus estudos, diz que de 1939 até 1972, o curso viveu um período de 

regulamentações, no qual a identidade do curso foi questionada. A segunda etapa, ou período, 

ela diz que ocorre durante toda a década de 1970. Essa época foi denominada de “Período das 

indicações”, quando o curso passou a projetar uma identidade. O terceiro período, que ela 

chama de “período das propostas”, aconteceu de 1979 a 1998, quando foi possível discutir a 

identidade do curso. Chama-se “período das propostas”, por, literalmente, ter sido um dos 

períodos mais importantes, pois as discussões que se evidenciaram tinham  a participação ativa 

de estudantes e professores, que se levantaram em defesa  do curso de Pedagogia e com 
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propostas para ele. O quarto período ela denomina de “período dos decretos”, a partir de 1999 

até aos dias de hoje. 

Como vimos anteriormente, os problemas foram se evidenciando. Sendo assim, em 

1982, o governo foi levado a lançar o chamado Projeto CEFAM (Centros de Formação e 

Aperfeiçoamento do Magistério), cujo objetivo era o de revitalizar a Escola Normal. 

Segundo Saviani (2008), apesar de o projeto obter alguns resultados positivos, não 

houve continuidade dessa proposta, pois não havia uma política adequada para o 

aproveitamento dos professores que se formavam nos CEFAMs  

Continua Saviani (2008, p. 9): 

Paralelamente a esse ordenamento legal desencadeou-se, a partir de 1980, um 

amplo movimento pela reformulação dos cursos de pedagogia e licenciatura 

que adotou o princípio da “docência como a base da identidade profissional 

de todos os profissionais da educação” (SILVA, 2003, p. 68 e 79). À luz desse 

princípio, a maioria das instituições tendeu a situar como atribuição dos 

Cursos de Pedagogia a formação de professores para a educação infantil e para 

as séries iniciais do ensino de 1º grau (ensino fundamental). 

Como bem sabemos, a educação infantil não existia em forma de lei. Foi a partir da Lei 

de Diretrizes e Bases para a Educação que esta modalidade foi reconhecida conforme rege no 

artigo 29 que:  

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

finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em 

seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação 

da família e da comunidade. (BRASIL, 1996). 

 É apenas a partir de 1996 que lei coloca o professor desta modalidade no panorama 

profissional, atendendo à formação adequada dos professores,  

Desde 1970, a educação infantil em suas formas de creches e pré-escolas tem-se 

expandido no Brasil, porém, apenas em 1988, com a Constituição Federal e, em 1996, com a 

vigência da Lei 9495/96 é que a educação infantil passa a ser reconhecida e ser tratada como 

primeira etapa da educação básica como vimos acima. Portanto os cursos de pedagogia 

adequaram-se para atender a essa nova vigência, assim também as instituições de ensino se 

organizaram para atender a demanda.  
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Com produção de documentos, propostas, reformulações, anteprojetos, o movimento 

ganhou certa visibilidade, conseguindo, por meio de lutas, a redefinição do curso de pedagogia. 

Contudo avanços e retrocessos permeiam a história, como já dissemos.  

Como retrocesso, podemos citar a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 1996, 

que trouxe à tona a questão da formação do professor. A LDB 9394/96 introduziu novos 

indicadores, visando a formação de profissionais para educação básica.  

No Art. 62, ela introduz os Institutos Superiores de Educação, como um dos locais 

possíveis, além das universidades, de formação para professores para atuar na educação básica.  

Conforme o texto da Lei: (Redação original) 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 

nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades 

e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 

exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do 

ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal. 

(BRASIL 1996). 

 Saviani (2008) explica como, de 1996 a 2006, surgiram os Institutos Superiores de 

Educação e conta a respeito das Escolas Normais Superiores. Ele diz que, ao final do regime 

militar, havia uma expectativa, entre os educadores, de que o problema da formação docente 

no Brasil fosse equacionado. Diz que isso, entretanto não aconteceu: 

Introduzindo como alternativa aos cursos de pedagogia e licenciatura os 

Institutos Superiores de Educação e as Escolas Normais Superiores, a LDB 

sinalizou para uma política educacional tendente a efetuar um nivelamento por 

baixo: os Institutos Superiores de Educação emergem como instituições de 

nível superior de segunda categoria, provendo uma formação mais aligeirada, 

mais barata, por meio de cursos de curta duração. A essas características não 

ficaram imunes as novas diretrizes curriculares do Curso de Pedagogia 

homologadas em maio deste ano de 2006. (idem) 

Assim, o que se percebe é que, conforme o texto da Lei, o ideal é a formação do 

profissional a nível superior, mas para dar aulas para a educação infantil e nas quatro – 

atualmente cinco – primeiras séries do ensino fundamental, basta ter formação em ensino 

médio. 

É possível perceber, ao longo da história do curso de pedagogia, como as lutas foram 

intensas em prol de uma formação de qualidade do educador e em busca de uma identidade 

para o profissional da docência, assim como o reconhecimento do curso e dos profissionais da 
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pedagogia. Apesar dessa intensidades, não temos ainda nenhum documento que evidencie 

especificamente as competências e habilidades destacadas para o atendimento das crianças da 

creche e muito menos propostas pontuais para o trabalho com as múltiplas linguagens. 

Ao nos debruçarmos sobre a história do curso de pedagogia no Brasil, percebemos  

como a questão da não-identidade do curso se evidencia. Pensar e definir quem é este 

profissional, pensar sobre a sua função, sobre quais seriam suas habilidades e competências, 

quais são as possíveis áreas de atuação e para que precisamos deste profissional, ampliando 

essas reflexões sobre as especificidades das crianças da educação infantil, parece ser um 

desafio. 

Um exemplo disso são as respostas das alunas do curso de pedagogia da universidade 

pesquisada. Ao serem arguidos sobre o motivo da procura pelo curso, as respostas geralmente 

são: “porque amo crianças”, “porque adoro estar com as crianças”, “porque as crianças são 

o futuro de uma nação”. Quando não, justificam esta resposta às questões relacionadas ao 

aspecto econômico do curso, alegando que o motivo foi o valor da mensalidade. Contudo 

concordo com Furlan 8(2008), quando afirma que: 

As diretrizes curriculares de 2006 deixam claro que a identidade do curso de 

Pedagogia deve ser pautada pela na docência, implicando a licenciatura como 

identidade consequente do pedagogo. As habilitações foram extintas, o curso 

de Pedagogia – licenciatura – deverá agora formar integralmente para o 

.conjunto das funções a ele atribuídas. O pedagogo agora deverá ter uma 

formação teórica, diversidade de conhecimentos e de práticas, que se 

articulam ao longo do curso. Por ter uma formação mais abrangente, o 

pedagogo ainda continua sendo formado para atuar em espaços escolares, 

dentro e fora da sala de aula, e em outros espaços onde se fizer necessária a 

sua presença. Sua importância se faz notória graças a uma formação integral, 

onde campos de conhecimento como História, Psicologia, Sociologia, 

Filosofia e Política tornam este profissional preparado para enfrentar a escola 

tal qual está posta hoje: diversificada. (FURLAN, 2003, p.146). 

Mesmo percebendo um pouco da “função” do professor a partir deste enxerto, ainda não 

vemos o detalhamento desta função no que concerne às diversas linguagens, pois “enfrentar a 

escola tal qual está posta hoje: diversificada” (grifo meu), não esclarece exatamente o que se 

quer dizer com “diversificada”. 

                                                 

8 FURLAN, Cacilda Mendes Andrade – UEL HISTÓRIA DO CURSO DE PEDAGOGIA NO BRASIL: 

1939-2005, Disponível em: www.pucpr.br/eventos/educere/educere2008/anais/pdf/164_885.pdf. Acesso em 

16/07/2016. 



39 

 

1.3 A FORMAÇÃO PROFISSIONAL: CONSTRUÇÃO DA PROFESSORA DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL  

Pensar  na formação da professora de educação infantil e como se dá essa construção, 

implica perceber que este tema é tão emblemático quanto a própria história do curso de 

pedagogia, pois, como vimos, ela se reveste de problemáticas e roupagens ainda hoje intrigantes 

devido à carga cultural e social abarcada.  

 Vimos, na história do curso de pedagogia em seus avanços e progressos, que a formação 

profissional desta categoria ainda requer um longo caminho a ser percorrido. Por meio dos 

documentos que temos até chegar à efetivação do tipo de profissional almejado para atender a 

criança desta faixa específica, ainda serão necessárias muitas adequações dos cursos de 

licenciaturas e propostas que efetivem a qualidade de uma formação ideal. Veremos alguns 

documentos que indicam que foram elaborados com este objetivo.  

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI – foi elaborado 

em 1988, pelo MEC, com o objetivo de ser um conjunto de referências e orientações 

pedagógicas para as instituições da modalidade. Nele, encontramos apenas duas páginas que 

tratam do perfil do professor de educação infantil. Ainda assim, o texto é superficial quando 

propõe que o professor deve ter um papel polivalente. O documento foi a primeira proposta 

oficial destinada à faixa etária. 

O trabalho direto com crianças pequenas exige que o professor tenha uma 

competência polivalente. Ser polivalente significa que ao professor cabe 

trabalhar com conteúdos de naturezas diversas que abrangem desde cuidados 

básicos essenciais até conhecimentos específicos provenientes das diversas 

áreas do conhecimento. Este caráter polivalente demanda, por sua vez, uma 

formação bastante ampla do profissional que deve tornar-se, ele também, um 

aprendiz, refletindo constantemente sobre sua prática, debatendo com seus 

pares, dialogando com as famílias e a comunidade e buscando informações 

necessárias para o trabalho que desenvolve. São instrumentos essenciais para 

a reflexão sobre a prática direta com as crianças a observação, o registro, o 

planejamento e a avaliação. (BRASIL, 1998, p.41). 

Concordamos com indicação  do referencial, contudo não temos clarificado quais são 

os “conteúdos de naturezas diversas” como também não se clarifica quais são os 

“conhecimentos específicos advindos das diversas áreas do conhecimento”.  

 Nos Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (2006),  afirma-se 

que as crianças pequenas possuem o direito de serem atendidas por profissionais com formação 

específica e que deve se dar em sua formação inicial.  
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Assim encontramos no documento: 

A criança, parte de uma sociedade, vivendo em nosso país, tem direito: 

• à dignidade e ao respeito; 

• autonomia e participação; 

• à felicidade, ao prazer e à alegria; 

• à individualidade, ao tempo livre e ao convívio social; 

• à diferença e à semelhança; 

• à igualdade de oportunidades; 

• ao conhecimento e à educação; 

• a profissionais com formação específica; 

• a espaços, tempos e materiais específicos. (BRASIL, 2006, p. 19) 

Vimos que as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 

2010) reconhecem a importância do atendimento com qualidade nos espaços de educação 

infantil, e vimos ainda a importância e a grande necessidade de qualificação das professoras 

envolvidas na prática educativa com as crianças desta faixa específica. 

Ainda hoje, por meio dos relatos das alunas do curso de pedagogia, verificamos que  

muitos espaços escolares não garantem esse direito às crianças, pois ainda disponibilizam 

pessoas não qualificadas neste atendimento. Sobre isso, citamos o parecer CNE/CEB nº 

17/2012 que traz o seguinte texto: 

Neste sentido, é urgente esclarecer em relação à possibilidade de profissionais 

considerados não docentes poderem se responsabilizar pelo trabalho junto às 

crianças em creches. Assegurar uma Educação Infantil de qualidade requer, 

dentre outros fatores, que a formação inicial dos profissionais que trabalham 

com crianças, nesta etapa de ensino, lhes possibilite a apropriação de 

conhecimentos específicos relativos ao modo de promover o desenvolvimento 

sociocultural das crianças menores de seis anos. (BRASIL, 2012, p.2). 
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Já no PARECER9 CNE/CP 9/2001, Despacho do Ministro em 17/1/2002, publicado no 

Diário Oficial da União de 18/1/2002, Seção 1, p. 31, observamos apenas três linhas dedicadas 

ao trabalho da professora de educação infantil, como segue: “No que se refere à faixa etária de 

zero a seis anos, considerando a diferença entre creche e pré-escola, além dos cuidados 

essenciais, constitui hoje uma tarefa importante favorecer a construção da identidade e da 

autonomia da criança e o seu conhecimento de mundo.” (BRASIL, 2002, p.31). 

Embora tenhamos alguns avanços em relação à formação do professor, como vimos até 

agora, ainda se percebe uma preocupação com aspectos dimensionais da prática sistematizada 

da professora e olhares para o cuidar e o educar. 

Não apenas nas leis e documentos, encontramos o respaldo para uma formação de 

qualidade deste profissional, mas também em diversos trabalhos e pesquisas como, por 

exemplo, a da pesquisadora Marineide Gomes (2009), quando afirma que a formação do 

professor de educação infantil se dá por meio de uma dimensão identitária. Ela afirma que na 

construção deste profissional a formação identitária é também epistemológica, pois reconhece 

a docência como um campo de conhecimentos específicos que se configuram em grandes 

conjuntos: 

1) Conteúdos das diversas áreas do saber e do ensino, ou seja, das ciências 

humanas e naturais, da cultura e das artes; 

2) Conteúdos didáticos-pedagógicos, diretamente relacionados ao campo da 

prática profissional; 

3) Conteúdos ligados a saberes pedagógicos mais amplos  do campo teórico 

da prática educacional; 

4) Conteúdos ligados à explicitação do sentido da existência humana 

individual, com sensibilidade pessoal e social. (GOMES, 2009, p. 13) 

Para Gomes, na formação inicial do professor de educação infantil, a dimensão 

identitária é também profissional, pois a ação do docente constitui um campo específico de 

intervenção profissional na prática social. (GOMES, 2009, p. 13). 

                                                 

9 Fonte: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/009.pdf. Acesso em 29/06/2016.  

ASSUNTO: Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 

Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/009.pdf
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Neste sentido, o documento, “Por uma política de formação do profissional de educação 

infantil” (BRASIL, 1994), articula alternativas para estruturação do currículo reafirmando uma 

construção de qualidade para a professora de educação infantil: 

Assim, uma das possíveis alternativas de estruturação curricular para a 

formação de profissionais da educação infantil, já sugerida por Souza e 

Kramer (1992), apresenta como requisitos: superar a fragmentação do 

trabalho e a mera justaposição de linhas; construir bases teóricas da ação 

pedagógica que permitam articular a singularidade das situações cotidianas 

com a totalidade da vida social e política; ter clareza de que a formação visa 

simultaneamente a ampliação crítica dos conhecimentos e a construção da 

autonomia e da cooperação do trabalho (p.62/63). Nesse contexto, são três os 

pólos de sustentação do currículo: (a) conhecimentos científicos, tanto básicos 

(língua portuguesa, matemática, ciências naturais e sociais) quanto aqueles 

necessários para o trabalho com a criança pequena (saúde, psicologia, história, 

antropologia, estudos da linguagem etc.); (b) processo de desenvolvimento e 

construção dos conhecimentos do próprio profissional; (c) valores e saberes 

culturais dos profissionais, produzidos a partir de sua classe social, sua história 

de vida, etnia, religião, sexo e do trabalho concreto que realiza (p 63) O eixo 

norteador desse currículo, segundo as autoras, é a prática efetiva aliada à 

constante reflexão crítica E o que toma possível essa reflexão é a linguagem, 

central no currículo porque central na vida humana. Linguagem que não só 

permite ao homem conhecer o mundo e a si mesmo, mas também que constitui 

a sua consciência e possibilita as interações com seus pares (Souza e Kramer, 

1992, p.64). Colocar em questão a pluralidade de caminhos significa, pois. por 

em evidência que os processos de formação são espaços de construção de 

linguagem, de produção de muitas vozes, de conquista da palavra. Formação 

que – como a voz, a palavra e a escrita – é direito de todos (BRASIL, 1994, p. 

25) 

Contudo, ainda não é possível ver nesses documentos a referência à necessidade da 

professora de crianças pequenas ter uma formação que enfoque a dimensão das múltiplas 

linguagens, apesar de sabermos que, quando a LDBEN (1996) define as incumbências dos 

professores, ela não aponta nenhuma faixa etária específica da escolaridade básica; ela apenas 

mostra um perfil geral do profissional, não importando o tipo de docência que exercerá, se em 

sua dimensão múltipla e polivalente ou especializada seguindo uma área de conhecimento 

específica. Encontraremos maiores detalhes nos documentos elaborados para a faixa etária 

específica, porém ainda insuficiente na delimitação do próprio campo da educação infantil, a 

saber, creche para as crianças de zero a três anos de idade e pré-escola para as crianças de quatro 

a cinco anos de idade. 

Entendemos que a formação e a construção de professoras de educação infantil em seu 

pleno preparo profissional deve ter uma função e um papel crucial, diante do nosso atual quadro 

educacional. Acima de tudo, seria importante que fosse possível experimentar, em seu próprio 
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processo de aprendizagem, o desenvolvimento de competências necessárias para atuar nesse 

novo cenário que desponta.  

1.4 A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR: NOVAS PROPOSTAS PARA O TRABALHO 

COM AS CRIANÇAS E POSSIBILIDADES DE MUDANÇAS NA FORMAÇÃO DA PROFESSORA 

DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 

Na tentativa de promover um currículo único, mas que atenda às especificidades das 

diversas modalidades de ensino, o MEC vem promovendo várias ações com o intuito de sanar 

alguns problemas educacionais que acometem nosso sistema educacional.  

Como bem sabemos e já comentamos acima, o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil (BRASIL, 1998) foi construído com o objetivo de nortear as ações e 

planejamentos educativos da educação infantil, mas não foi o único. Após décadas de iniciativas 

governamentais, ultimamente temos vivido uma nova possibilidade e novos olhares têm se 

voltado para a construção deste novo documento. 

Em 1998, foi elaborado o Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil (RCNEI) no contexto da definição dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais que atendiam ao estabelecido no art. 26 da LDB em relação à 

necessidade de uma base nacional comum para os currículos. O RCNEI 

consiste num conjunto de referências e orientações pedagógicas, não se 

constituindo como base obrigatória à ação docente. Ao mesmo tempo em que 

o MEC elaborou o RCNEI, o Conselho Nacional de Educação definiu as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI, com 

caráter mandatório. De acordo com a Resolução nº 1 de 7 de abril de 1999, no 

seu art. 2º, “essas Diretrizes constituem-se na doutrina sobre princípios, 

fundamentos e procedimentos da Educação Básica do Conselho Nacional de 

Educação, que orientarão as instituições de Educação Infantil dos sistemas 

brasileiros de ensino na organização, articulação, desenvolvimento e 

avaliação de suas propostas pedagógicas”. Ambos os documentos têm 

subsidiado a elaboração das novas propostas pedagógicas das instituições de 

Educação Infantil. (BRASIL, 2006, p. 13). 

Percebemos, por meio das entrevistas que as alunas realizam e das conversas, que elas  

trazem do campo de estágio curricular obrigatório na educação infantil, que, mesmo com quase 

vinte anos da elaboração do RCNEI, muitas instituições de ensino desconhecem ou não 

priorizam suas orientações didáticas. Contudo, ficamos contentes ao perceber que, para outras 

instituições, o RCNEI é motivo de estudo e aplicação conforme o seu contexto social e 

educacional, mesmo sabendo das suas deficiências. 
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Com a BNCC, o MEC pretende estabelecer padrões mínimos para a educação brasileira, 

com uma parte comum e outra diversificada, pensando em promover um currículo único para 

todo o território nacional. Independentemente das críticas a favor e contra essa iniciativa, 

podemos vislumbrar na BNCC algumas propostas que poderão favorecer maior qualidade na 

formação inicial e continuada da professora de educação infantil, sobretudo na questão das 

especificidades das faixas etárias, como veremos à frente.  

A respeito da formação inicial, com a implementação da BNCC, os cursos de pedagogia 

poderão ser revistos para que possam garantir uma formação que contemple as necessidades 

específicas da faixa etária, pois, como bem sabemos, conforme a nossa história da pedagogia, 

os cursos de pedagogia procuram se se adequar às propostas que vão acontecendo ao longo das 

mudanças educacionais que se dão nas diretrizes curriculares. Portanto para atender a formação 

de um novo profissional que não contemple mais uma concepção assistencialista e nem 

tampouco escolarizante, a BNCC busca fundamentos em que a construção de conhecimentos 

das crianças efetiva-se pela sua participação em diferentes práticas cotidianas nas quais 

interagem com parceiros adultos e companheiros de idade. Sendo assim, faz-se necessário que 

este adulto – professora da educação infantil – seja capaz de atuar contemplando essas novas 

necessidades. 

O documento afirma: 

Em função disso, o foco do trabalho pedagógico deve incluir a formação pela 

criança de uma visão plural de mundo e de um olhar que respeite as 

diversidades culturais, étnicoraciais, de gênero, de classe social das pessoas, 

apoiando as peculiaridades das crianças com deficiência, com altas 

habilidades/superdotação e com transtornos de desenvolvimento. (BRASIL, 

2017, p. 13). 

Verificamos aqui o quanto a nova proposta instiga a professora a reconhecer que suas 

práticas devem ser fundamentadas para que as crianças conheçam o mundo social e físico e  

também para que se apropriarem das diferentes linguagens e tecnologias, contudo ainda não se 

especifica os segmentos a que se referem.  

A BNCC vem reafirmar as formas pelas quais as crianças pequenas aprendem, a saber: 

“convivendo, brincando, participando, explorando, comunicando e conhecendo-se”. Propõe 

seis grandes direitos de aprendizagem que devem ser garantidos para as crianças. 

Essa proposta, embasada nos direitos das crianças, consideram as suas especificidades  

atendidas pela educação infantil, principalmente em relação as suas idades: creche e pré-escola. 
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São eles: “Conviver, brincar, participar, explorar, comunicar e conhecer-se”. (BNCC).  O 

trabalho da professora se clarifica, evidenciando que os cursos de pedagogia precisam trabalhar 

juntos às novas propostas na formação. 

Será necessário uma professora que seja capaz de promover novas experiências para as 

crianças e que esteja engajada nos novos desafios para atender as novas propostas considerando 

a criança como protagonista competente.  

A BNCC lança a proposta de que o currículo para a área aconteça em Campos de 

Experiências. A respeito deste assunto dedicaremos o segundo capítulo. Porém aqui já 

adiantamos: “Os Campos de Experiência colocam, no centro do projeto educativo, as 

interações, as brincadeiras, de onde emergem as observações, os questionamentos, as 

investigações e outras ações das crianças articuladas com as proposições trazidas pelas 

professoras”, ou seja, necessitaremos de um profissional com essa expertise.  
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CAPÍTULO 2 – AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS: NA FORMAÇÃO DA CRIANÇA 

DA EDUCAÇÃO INFANTIL E NA FORMAÇÃO INICIAL DA PROFESSORA 

Este capítulo tem como objetivo definir Múltiplas Linguagens (ML), entendendo como 

se dá o processo dessa construção na vida da criança pequena e como as Múltiplas Linguagens 

podem favorecer a formação e a construção da professora. 

Como desafio e proposta para a formação da professora de educação infantil, mesmo 

diante das dificuldades pelo fato de o tema ainda ser incipiente, serão abordadas as 

contribuições da fenomenologia no viés psicológico de Merleau-Ponty.  

2.1 DEFININDO AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS E AS PROPOSTAS DAS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS: 

Quando se fala sobre  “múltiplas linguagens”, as possíveis e variadas concepções ou 

conotações podem nos inquietar: pode-se inferir que se trata das várias formas de inteligências 

ou as múltiplas inteligências, conceito cunhado por Gardner (1980), por se tratar de 

inteligências diversas compreendidas como as possibilidades de se aprender, podemos lembrar 

as diversas linguagens textuais trabalhadas num texto, ou multimodalidades, conforme Roxo10 

(2012). Podemos ainda seguir uma abordagem linguística, entre oralidade e escrita, ou podemos  

pensar na linguagem em uma abordagem filosófica como propõem Gottlob Frege (1848-1925), 

Bertrand Russel (1872-1970), Wittgenstein  (1889-1951), Austin (1911-1960) e Habermas 

(1930 -), conforme Costa (2002) aborda ao explicar as dimensões filosóficas da linguagem 

numa teoria voltada para os atos da fala enquanto discurso e como normas de interações 

linguísticas. Ou podemos ainda hipotetizar que não temos uma definição calcada em teoria e 

prática que embasam essa definição, conforme Junqueira Filho (2011) aponta em um dos seus 

trabalhos que abordaremos `a frente.  

É necessário trazer o conceito de linguagem, antes de aprofundarmos  as múltiplas 

linguagens. Entendo que linguagem é o meio pelo qual as pessoas estabelecem uma 

comunicação, ou se  expressam, seja verbal ou não verbalmente.  

                                                 

10 Para essa autora, as múltiplas linguagens são multimodalidades, ou seja, aquelas atividades em que se 

trabalham os diversos gêneros textuais, utilização de teatro, história em quadrinhos,  o uso de documentários, 

filmes, revistas de divulgação científica, blogs, uso de imagens... 
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Citelli (2006), falando sobre a linguagem verbal, sistematiza o conceito, afirmando que, 

na constituição dos sentidos, acontecem desdobramentos que dão à linguagem verbal um papel 

peculiar nos processos de comunicação. Afirma: 

A saber: ela sugere e permite (veja-se a gama de possibilidades abertas pela 

ideia da produtividade discursiva); recobre e despista (o estereótipo é bom 

exemplo disso); auto-refere (ao deixar de ser apenas discurso sobre o real, 

torna-se discurso sobre os próprios mecanismos de se elaborar o real no 

discurso). Verifica-se o quanto é limitado circunscrever o conceito de 

linguagem a níveis funcionais ou instrumentais. (CITELLI, 20066, p. 37). 

A partir do conceito de linguagem e das concepções que estes autores possuem sobre a 

criança – ser de direito, ser social e integral, ser agente e competente – reporto-me a Friedmann 

(2005), Gobbi e Pinazza (2014), Junqueira Filho (2006) Vygotsky (1994) e Fochi (2015), nos 

quais encontrei suporte para entender e definir as múltiplas linguagens.  

Friedmann (2005), em sua obra sobre “O universo simbólico da criança”, usa o termo 

“linguagem simbólica” argumentando antes de aprofundar o tema, que “linguagem é um meio 

através do qual os seres humanos se comunicam, ou tentam se comunicar, se expressar”. Ela 

afirma que a linguagem mais direta é a palavra, ou seja, a linguagem verbal, e completa dizendo 

que nem sempre essa é a mais autêntica.  

A autora defende que, além da linguagem verbal, há outras linguagens chamando-as de 

“simbólicas”, que são as não verbais, permeadas de símbolos nem sempre compreensíveis, que 

se apresentam por imagens. Assim o homem pode “entrar no mundo do ser humano com 

profundidade” (FRIEDMANN, 2005, p.36). A autora segue explicando: “Dentre elas podemos 

citar a linguagem dos sons, a do toque, a da fala, e da escrita, a dos cheiros, a dos sabores, a da 

arte, a do brincar, a dos gestos, a dos sonhos” (FRIEDMANN, 2005, p. 36), defendendo, assim, 

que as crianças possuem várias linguagens simbólicas. 

Gobbi e Pinazza (2014), organizadoras do livro “Infância e suas linguagens”, 

evidenciam o tema e colocam em discussão, a partir da contribuição de autores que enfatizam 

as diversas linguagens das crianças, com a interlocução da arte, ciência e infância. As 

linguagens artísticas e suas manifestações, a linguagem da dança na educação de crianças, a 

linguagem gráfico-artística, as manifestações expressivas por meio dos traços e desenhos, 

enfim, são múltiplas as maneiras que as crianças  utilizam para serem sentidas, vistas e ouvidas 

no mundo. 
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Junqueira Filho (2011) apresenta uma proposta com ênfase no planejamento da seleção 

e articulação de conteúdos que denomina “linguagens geradoras”, por meio das quais acontece 

o diálogo entre professor e aluno, entendido como elemento constitutivo um do outro. Diz o 

autor, que, nesta proposta, o professor, através de um olhar atento, identifica os conteúdos 

programáticos que, para ele,  são os mais significativos para as crianças, chamando de 

conteúdos significativos, as linguagens. Junqueira Filho fundamentou sua proposta na teoria 

sígnica do conhecimento de Charles Sanders Pierce, que atribui ao conteúdo uma linguagem 

verbal e não verbal, entendendo que é tudo que ao homem ou à natureza é possível produzir, 

realizar, fazer funcionar.  

De maneira clara, o autor traz uma ressignificação do conceito de linguagem, de 

conteúdo programático e do papel do professor, assim também da ideia de criança. Os 

“conteúdos-linguagens” a que o autor se refere são: 

linguagem oral, linguagem espaço-temporal, linguagem plástico-visual, 

linguagem sonoro-musical, linguagem gestual-corporal, linguagem do jogo 

simbólico, linguagem visual e verbal, linguagem lógico-matemática, 

linguagem da natureza, linguagem culinária, linguagem da alimentação, 

linguagem da higiene, linguagem do sono, linguagem dos cuidados, 

sentimentos e afetos em geral, linguagem escrita, linguagem da acolhida. 

(JUNQUEIRA FILHO, 2006, p. 18). 

Esses são os “conteúdos-linguagens” que o autor apresenta. Afirma ainda que outras 

linguagens podem aparecer no universo da criança, como:  

choros, mordidas, disputas por objetos ou lugares para sentar, agressões 

verbais ou físicas por motivos diversos, risos, cantoria, correria, recusas a 

partir de situações propostas pela professora, crianças que se negam a falar, 

barulho de busca de organização, quedas, machucados, fugas da sala de aula, 

destruição de materiais coletivos, etc (ibid., p. 18). 

Conforme Junqueira Filho (2011) conclui em seu estudo “Múltiplas, diferentes e 

conflituosas linguagens: um estudo sobre linguagem e organização do trabalho na educação 

infantil”, ao analisar duas publicações na área da educação infantil que trazem o conceito de 

linguagem como central ou fundamental – Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil (1998) e As cem linguagens da criança: a abordagem de Reggio Emilia na educação da 

primeira infância (1999) – que, apesar de significarem linguagem como expressão e 

comunicação humanas, o referencial teórico de ambas é ambíguo. Ele argumenta que os 

desdobramentos desta concepção de linguagem em relação à organização do trabalho são 

antagônicos e conflituosos. Não será esta, contudo, a nossa discussão. 
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Numa abordagem contemporânea da pedagogia da infância, o autor pesquisador Fochi 

(2015), seguindo autores de três campos diferentes de conhecimento – o do pedagogo, Lóris 

Malaguzzi11, o da pediatra, Emmi Pikler12 e o do psicólogo, Jerome Bruner13 - apresenta uma 

proposta sobre o lugar da criança nos espaços institucionalizados, especificamente o do bebê, 

enquanto ser que se constrói e é constituído nas relações socioculturais e interpelam o mundo, 

sendo agentes, ativos, e curiosos.  

Segundo ele, nós, os professores, temos que nos especializar em outra linguagem “que 

não é a palavra” para lidar com os bebês. A linguagem corporal é uma das que o pesquisador 

se apoia para propor uma abordagem que considera o bebê como protagonista, pois sem 

nenhuma palavra, sem nenhum som, eles estabelecem uma comunicação que geralmente os 

professores não conseguem entender.  Precisam, então, ser formados para tanto. 

Considero que o conjunto colaborativo desses autores nos ajudam a definir as múltiplas 

linguagens como todas as dimensões pessoais que usamos para nos comunicar com o mundo, 

sem as limitar às áreas de conhecimento, e nem tampouco a números que a categorizam.  

A partir dessas considerações, este trabalho analisará as múltiplas linguagens sob o 

enfoque sócio-interacionista, com as contribuições de Vygotsky (1984), pois entendemos que 

se faz necessária uma abordagem a partir dos estudos na área da psicologia, que poderá embasar 

os processos do desenvolvimento infantil e de como o sujeito se constrói. 

Vygotsky (1984), em seu livro a Formação social da mente, caracterizou os aspectos 

comportamentais humanos, elaborando a maneira pela qual a mente se desenvolve a partir das 

relações entre os seres humanos no ambiente físico e social, bem como com o desenvolvimento 

da linguagem.  

Inicialmente o estudo do desenvolvimento infantil era associado à maturação.  Com as 

pesquisas de Vygotsky, passou-se e entender que a inteligência prática e abstrata acontece 

                                                 

11 Loris Malaguzzi (1920 – 1994) foi cofundador da abordagem Reggio Emilia, educação da Primeira 

Infância, que foi reconhecida como um dos melhores sistemas educacionais do mundo. 

12 Emmi Pikler (1902 – 1984) foi uma pediatra austríaca que realizou seu trabalho profissional na Hungria.  

Sua proposta indica os princípios centrados na criança: Movimento livre, Autonomia, Rotinas e cuidados 

privilegiados. 

13 Jerome S. Bruner (1915 – 2016), psicólogo influente na educação, devido principalmente à sua 

contribuição com os estudos da Psicologia Cognitiva e Educacional. Seus estudos e pesquisas giraram em torno 

da educação das crianças, especialmente dos bebês.  
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quando a fala e a atividade prática estão juntas.  Para ele a construção do pensamento é um 

processo cultural  formando-se por meio de signos em um contexto social e relacional.  

De acordo com Vygotsky, antes de a criança dominar a linguagem, ela demonstra uma 

grande capacidade de resolver problemas práticos. Nesta fase, que chamou de pré-verbal do 

pensamento, a criança, sem a linguagem, consegue resolver situações encontrados no seu 

cotidiano. Esta é uma inteligência primária, que também foi encontrada em primatas. As 

crianças, porém, avançam, pois também utilizam as manifestações verbais – o choro, grito, riso, 

balbucio – que servem como meio para o contato social e como um meio de comunicação. Esta 

é chamada por fase pré-intelectual da linguagem.  

Nesse sentido, faz-se necessário entender as várias formas de linguagem da criança e 

como se dá ao longo do seu desenvolvimento, pois, conforme Borderie (2005, p. 55): “a 

linguagem se constrói como um instrumento de normalização do pensamento e da ação.”  

Como fez Vygotsky, considero de fundamental importância reconhecer na linguagem, 

o elemento que constitui a criança, permitindo a construção da sua própria história. Pelas 

interações sociais e físicas, ela construirá seu  conhecimento de mundo, que possibilitará novas 

ações, ampliando assim a própria linguagem para uma comunicação com uma função global. 

Conforme Borderie: 

O pensamento verbal não esgota nem todas as formas do pensamento nem 

todas as formas da linguagem. Há uma zona do pensamento que não tem 

relação direta com o pensamento verbal. É o caso, antes de tudo [...], do 

pensamento técnico e instrumental e, em geral, de todo o campo do que 

chamamos inteligência prática. (BORDERIE, 2005, p. 56). 

Quando nos propusemos a fundamentar este trabalho num embasamento que vê o 

homem como um sujeito social, competente, ativo e que produz sentido nas coisas que faz, 

afirmamos e reafirmamos a pedagogia da infância  como um campo que  nos ajuda a pensar a 

criança e a nos relacionarmos com ela,.  

A concepção de criança que adotamos para essa reflexão tem como base ver a criança 

não apenas como sujeito que possui direitos que lhes foram outorgados pelos documentos 

oficiais, mas sobretudo como um ser humano real que está num mundo também real, num 

determinado contexto, pois, como sabemos, temos vários tipos de infância por conta da 

diversidade econômica, cultural e da imensidão territorial em que vivemos. Por isso é de 

singular importância refletirmos sobre quem é essa criança, quais as suas peculiaridades, sua 

idade, sua carga cultural, sua vivência, suas relações, etc. 
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Se a criança possui um pensamento que está em constante atividade e se desenvolve 

mediante suas interações físicas, sociais e culturais, é de se esperar que os adultos, que são 

aqueles seres mais experientes e capazes – especialmente as professoras –, promovam 

experiências significativas e ricas para o desenvolvimento integral das competências dessas 

crianças. Deste modo, seria necessário que tanto o ambiente físico quanto as práticas 

pedagógicas garantissem vivências e experiências construtivas nas múltiplas linguagens e não 

mais práticas  tradicionalistas que deixam à parte a criança e suas necessidades.  Abordaremos 

este tópico posteriormente, quando falarmos  da prática da professora de educação infantil. 

É importante referenciar documentos oficiais neste trabalho, pois estes norteiam a 

prática pedagógica das professoras desta modalidade. Serão analisados, entretanto, em em 

relação às múltiplas linguagens. 

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2010), 

encontramos suporte para o trabalho com as múltiplas linguagens, a partir da consideração das 

crianças como sujeitos sociais que possuem direitos: 

Com base nesse paradigma, a proposta pedagógica das instituições de 

Educação Infantil deve ter como objetivo principal promover o 

desenvolvimento integral das crianças de zero a cinco anos de idade 

garantindo a cada uma delas o acesso a processos de construção de 

conhecimentos e a aprendizagem de diferentes linguagens, assim como o 

direito à proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, 

à convivência e interação com outras crianças. Daí decorrem algumas 

condições para a organização curricular. (BRASIL, 2010, p. 20). 

Os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (BRASIL, 2006) 

apontam a importância dessas interações de qualidade no ambiente e nos indicam teóricos que, 

em consenso,  referem-se a elas: 

Essa perspectiva é hoje um consenso entre estudiosos da Educação Infantil 

(BONDIOLI e MANTOVANI, 1998; SOUZA; KRAMER, 1991; MYERS, 

1991; CAMPOS ET AL., 1993; OLIVEIRA; ROSSETTI-FERREIRA, 1993; 

MACHADO, 1998; OLIVEIRA, 2002). A interação a que se referem os 

autores citados não é uma interação genérica. Trata-se de interação social, um 

processo que se dá a partir e por meio de indivíduos com modos histórica e 

culturalmente determinados de agir, pensar e sentir, sendo inviável dissociar 

as dimensões cognitivas e afetivas dessas interações e os planos psíquico e 

fisiológico do desenvolvimento decorrente (VYGOTSKI, 1986 e 1989). 

Nessa perspectiva, a interação social torna-se o espaço de constituição e 

desenvolvimento da consciência do ser humano desde que nasce. 

(VYGOTSKI, 1991). (BRASIL, 2006, p.14). 
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Como sabemos, desde o nascimento, a criança busca interagir não apenas com as 

pessoas, mas com tudo que está à sua volta. Na mais tenra idade, elas tentam estabelecer esse 

contato com o adulto e buscam entender como as coisas à sua volta funcionam. Sua 

comunicação acontece por meio do corpo que transmite ao adulto as pistas que se estabelecerão 

no primeiro momento do seu desenvolvimento no processo da linguagem corporal: 

Captar necessidades que bebês evidenciam antes que consigam falar, observar 

suas reações e iniciativas, interpretar desejos e motivações são habilidades que 

profissionais de Educação Infantil precisam desenvolver, ao lado do estudo 

das diferentes áreas de conhecimento que incidem sobre essa faixa etária, a 

fim de subsidiar de modo consistente as decisões sobre as atividades 

desenvolvidas, o formato de organização do espaço, do tempo, dos materiais 

e dos agrupamentos de crianças.(BRASIL, 2006, p.13). 

Pesquisas realizadas desde a década de 1970 (HARDY; PLATONE; 

STAMBACK, 1991) enfatizam que todas as crianças podem aprender, mas 

não sob qualquer condição. Antes mesmo de se expressarem por meio da 

linguagem verbal, bebês e crianças são capazes de interagir a partir de outras 

linguagens (corporal, gestual, musical, plástica, faz-de-conta, entre outras) 

desde que acompanhadas por parceiros mais experientes. (BRASIL, 2006, 

p.15). 

A partir deste excerto, percebemos a necessidade da professoara da educação infantil, 

especificamente da creche, ter suas práticas subsidiadas numa dimensão da percepção para que 

possam atender as necessidades dos bebês e compreender suas múltiplas linguagens. 

  O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998) trouxe a proposta 

do termo “linguagens”, até então apresentada apenas no singular, no sentido apenas da oralidade 

e da escrita, provocando uma nova maneira de ressignificar essa nova visão de um trabalho 

mais integral, como integral se mostra a criança. O básico da oralidade e da escrita passa agora, 

conforme o RCNEI, a abarcar as linguagens não verbais, a saber: o desenho, o movimento, a 

modelagem, escultura, pintura, colagem, fotografia, brincadeira, música, dança, fotografia, 

ilustração, cinema.  

Enquanto referencia o trabalho da professora trazendo orientações sobre a prática 

pedagógica, o Referencial apresenta as diversas áreas de conhecimento de forma separada, 

dicotomizando o trabalho nos seguintes eixos: linguagem oral e escrita, matemática, artes 

visuais, natureza e sociedade, música e movimento. Assim, sustenta o trabalho com as 

linguagens: são “orientados para a construção das diferentes linguagens pelas crianças e para 

as relações que estabelecem com os objetos de conhecimento” (BRASIL, 1998, p. 7). 
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Por assim entender, trabalhar o RCNEI de forma estagnada, atendendo apenas as suas 

distintas áreas, ou eixos, em nada favorecerá as diversas capacidades de comunicação e 

expressão das crianças. Por tal razão,  o papel da professora deve ser o de tentar compreender 

as múltiplas maneiras pelas quais as crianças tentam se comunicar por meio da expressão 

corporal, dos ritmos dos movimentos, dos seus gestos, dos vários tipos de  choros, das 

vocalizações, das expressões faciais, do silêncio, enfim, das ilimitadas linguagens possíveis, 

como já dito anteriormente. 

Concordamos com Oliveira (2008), quando afirma que “para promover nova 

organização de atividades e a redefinição delas, é preciso superar a dicotomia de ter de escolher 

entre áreas de conhecimento (como linguagem, matemática, artes, etc.) e áreas de 

desenvolvimento (motor, linguístico, social, afetivo, cognitivo).” (OLIVEIRA, 2008, p. 226), 

pois entendemos que somos seres integrais, portanto não há como separar aquilo que nos 

constitui. 

Sustentamos a ideia de que a professora de educação infantil seja capacitada para o 

envolvimento com essas múltiplas linguagens e que a sensibilidade e a percepção sejam 

norteadoras das suas práticas nos ambientes institucionalizados para que realmente atendam às 

necessidades das crianças.  É imprescindível, então, uma abordagem fenomenológica que 

amplia as possibilidades deste trabalho, como veremos a seguir.  

2.2 AS CONTRIBUIÇÕES DA FENOMENOLOGIA PARA A FORMAÇÃO DA PROFESSORA 

Ao longo desses anos ministrando disciplinas no curso de pedagogia, nunca fiquei 

atenta, no currículo do curso, a uma disciplina específica que possibilitasse à futura professora 

de educação infantil, refletir sobre as possibilidades e contribuições de numa esfera da 

percepção sensorial e totalizante. Isso se deu neste Programa de Educação, Arte e História da 

Cultura, com proposta interdisciplinar: eu pude conferir a importância da formação deste 

profissional nesta dimensão. A disciplina “O perceber: sensibilidade e  arte na ação 

educacional” forneceu momentos para exploração de um caminho diferente em minha formação 

e mostrou a importância da sensibilidade na construção do educador de crianças pequenas.  

Como dizia a professora Masini (2012) em suas aulas:  “A experiência perceptível, que 

se dá no corpo – na sua estrutura de relações com as coisas ao seu redor – é retomada como 

fundamento das construções do estar no mundo e do conhecimento.” Essa frase foi impactante, 

pois, realmente, após as vivências e o contato com os teóricos estudados na disciplina, pude 
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perceber a necessidade da construção dessa dimensão para o professor de educação infantil e 

da graduação.  

É impressionante como o nosso olhar sobre as coisas mudam com o tempo, talvez por 

conta da maturidade que nos acompanha na medida em que experimentamos, conhecemos o 

outro, relacionamo-nos, interpretamos o nosso mundo, vivenciamos novos conhecimentos, 

novos olhares. Novas percepções nos vão “tramando”: uma trama simples e complexa ao 

mesmo tempo.  

Assim a interface que me move enquanto professora formadora de professoras de 

educação infantil e o meu próprio ser carregado de propósitos, desejos e experiências levou-me 

a refletir sobre essa questão. Para essa reflexão, busquei embasamento teórico em Merleau-

Ponty (1964), Tillich (1952), Laing (1972) e Garaudy (1980).  

2.3 MERLEAU-PONTY E A FENOMENOLOGIA DA PERCEPÇÃO 

Sabemos que, na teoria do empirismo, com as contribuições de John Loock, a 

experiência constitui a base para todo saber e toda a ciência; toda a aprendizagem tem origem 

nas experiências que o homem concretiza ao longo de sua vida.  

Já no racionalismo, cujo nome nos remete a Rene Descartes – considerado o pai do 

racionalismo e fundador da filosofia moderna –, é a razão que está no centro da aprendizagem 

humana, pois é por meio desta que o homem pensa, existe e chega ao conhecimento. 

Adquirimos conhecimento a partir da sensação. 

Para Merleau-Ponty, os dois modelos acima citados buscam um modelo para o 

pensamento, e, portanto, não atendem e nem são completamente aceitos. Para ele, “ideias de 

associação e de juízo introduzidas pelo empirismo e pelo intelectualismo são acrescentadas às 

sensações para que possa ser produzida a percepção”. Para Merleau-Ponty, o mundo da 

percepção não é mensurável. Segundo ele, para compreendermos qual o novo tipo de relação 

entre a razão e a experiência, seria preciso formar uma nova ideia de razão. Por isso ele sugere 

uma segunda via em direção ao universal.  Surge assim a ideia alargada da razão, que possibilita 

fundir o empírico e o transcendental, ou seja, a experiência e a razão. 

A fenomenologia de Merlau-Ponty propõe que o homem se volte ao mundo percebido, 

mundo que possibilita a experiência, conforme diz: 
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a experiência da percepção nos põe a presença do momento em que se 

constituem para nós as coisas, as verdades, os bens; que a percepção nos dá 

um logos em estado nascente, que ela nos ensina, fora de todo dogmatismo, 

as verdadeiras condições da própria objetividade; que ela nos recorda as 

tarefas do conhecimento e da ação. (MERLEAU-PONTY, 1964). 

Segundo o autor, uma razão alargada não possibilita que haja uma divisão no ser 

humano.  Sendo assim, o homem é uma totalidade, é um corpo que está em contato direto com 

o mundo em seu sentir, em seu pensar e em seu agir. Merleau-Ponty não faz uso do termo, real 

ou realidade, em sua fenomenologia. Para ele, a verdade está no desvelar daquilo que se mostra. 

Ao pensar em experiências perceptivas, e ao vivê-las, tendo como objeto principal um 

corpo que se relaciona no mundo, percebi, por meio dos estudos sobre experiências perceptivas, 

que o conhecimento e a aprendizagem encontram, neste solo fértil, a possibilidade de 

crescimento.  Por meio da experiência perceptiva tanto as pessoas que possuem deficiências 

quanto as pessoas que não as possuem têm o poder de/para conhecer.   

 A obra de Merleau-Ponty dá ênfase ao corpo e ao conhecimento que se expande por 

ele, que tem  extrema importância para a ação da professora de educação infantil em seu 

trabalho com crianças de 0 a 5 anos.  

Como já situamos, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998) 

aponta que a prática pedagógica deve estar fundamentada no tripé da educação infantil que é o 

brincar, educar e cuidar. A leitura que o referencial apresenta sobre o “cuidar” indica que: 

a base do cuidado humano é compreender como ajudar o outro a se 

desenvolver como ser humano. Cuidar significa valorizar e ajudar a 

desenvolver capacidades. O cuidado é um ato em relação ao outro e a si 

próprio que possui uma dimensão expressiva e implica e procedimentos 

específicos. (BRASIL, 1998, vol.1, p.24). 

A obra apresenta o cuidar como uma dimensão afetiva e relacional, na qual o papel da 

professora é o de dar atenção à criança e compreender a sua singularidade, sabendo ouvi-la, 

respeitando-a, dando atenção às suas necessidades com atitude e procedimentos baseados em 

conhecimentos específicos sendo esses de natureza biológica, emocional e intelectual.  

Durante os estágios, na prática educativa das professoras, as alunas estagiárias 

observaram em algumas situações que as professoras de educação infantil pareciam se 

distanciar da criança, não dando a atenção devida, sendo seus olhares apenas para o cuidado da 

segurança. Observamos no relato de uma das alunas pesquisadas sua angústia por perceber que 

a professora não atendia a criança em suas necessidades básicas:  
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Eu tive a experiência de ficar [todo o tempo] na mesma sala. De manhã e de 

tarde. De manhã a professora só cuidava. Colocava o brinquedo ali [fez o gesto 

de jogar o brinquedo no chão] e ficava muito lendo as agendas. As crianças 

“se pegavam”, por que isso é coisa de criança. Às vezes me dava uma raiva, 

porque a criança chegava e falava com entusiasmo mostrando um desenho, 

mas a professora não ligava. Poxa, pelo menos olha, às vezes você não quer 

bater papo, mas pelo menos um olhar que desse, um elogio, não sei, até um 

chamego, mas nada! E com a [turma] da tarde eu me comovi que quase chorei, 

porque ela pegou um livro, não me lembro de qual o título, mas que falava 

sobre o mundo e ela trouxe um globo terrestre para a sala. Mostrou o país e as 

crianças apontavam para o globo, mas ela fazia tudo com tanto carinho, dava 

tanta atenção às crianças, as crianças apontavam para o globo e ela tinha 

interesse nas perguntas das crianças. Eu via aquilo e dizia: gente que coisa 

linda! Não sei o que é, não sei se é o tempo, de quanto tempo ela se formou, 

ou se é porque ela parou, não se renovou, não sei o que é, mas a prática do 

professor faz muita diferença. (B4, CC). (CARVALHO, 2014, p.58) 

Percebe-se no relato da aluna uma indignação em relação à indiferença da professora. 

Ela reflete sobre qual o motivo de algumas professoras agirem de modo tão indiferente: “Por 

que não olhava a criança com carinho? Por que não tinha interesse pela criança? Será que o 

tempo de formação influencia nisso? Será que a professora não se “renovou”? (CARVALHO, 

2014, p.58).   

As práticas cotidianas em relação ao cuidar enfatizam o cuidado com o corpo, e que, em 

contato com ele, a criança possa desenvolver sua autonomia, porém não se referem a essa 

dimensão que podemos perceber na obra de Jean Brun (1971). Em contato com a experiência 

perceptiva, consigo compreender que somente a mão é capaz de proporcionar a verdadeira 

percepção. O ato de tocar vai muito além de um mero cuidar.  

Em A mão e o espírito, o autor diz que “o tocar ativo esclarece a visão”, pois tal é a 

profundidade do toque. Ele nos leva a diferenciar o tato do ato do tocar; diz que é preciso 

“distinguir cuidadosamente o tato do tocar e não reduzir este àquele”. O ato de tocar é filosófico, 

está num domínio do existencial, do vivido. Em “A mão e o espírito”, entendemos que o tocar 

não se limita à sensação táctil: vai além de um estudo fisiológico.  É o sentido da presença.  O 

que  leva a uma experiência do encontro.  

Nesse sentido, quando relacionamos ao cuidar que o RCNEI (1998) orienta, percebemos 

que as professoras de educação infantil precisam ter o conhecimento desta dimensão para 

promover o seu encontro com a criança e  consigo mesmo: 

Quando, com a sua mão, o homem toca, tenta emigrar da sua corporeidade 

para ir ao encontro de outro, e tal experiência termina com um regresso a si 

mesmo, regresso carregado de afectividade e talvez de dramas, já que pelo 
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tocar, o homem é incessantemente reenviado ao seu eu. É que o tocar é o único 

dos nossos sentidos que é encarregado daquilo a que E. Minkovski chama “um 

elemento de reciprocidade”, tocar é, ao mesmo tempo, ser tocado por aquilo 

que se toca (BRUN, 1991, p. 128-129). 

Parece-nos que o ato de tocar ainda é imbuído de mitos e até entendemos o quanto essa 

dimensão pode causar polêmica nos corredores das instituições de educação infantil, pois o 

despreparo e a ignorância dos profissionais são evidentes, quando se fala de cuidar e de tocar .  

Concordo com o autor, pois como ele mesmo afirma “somente a mão proporciona a 

verdadeira percepção”. Tocar, apalpar, sentir, explorar...  “o tocar ativo esclarece a visão”. Em 

relação a essa visão, entendo que se refere a uma dimensão do homem, de perceber o homem 

além da dimensão de suas características, mas ir além de uma perspectiva sensorial, na 

possibilidade de se encontrar com o homem, diminuindo a distância entre as pessoas. Neste 

encontro, eu também me encontro e me reconheço, pois entro em uma ação contínua de 

aprender.  

Contudo, se tomarmos a dimensão do toque como um ato filosófico, toda concepção 

preconceituosa cairá por terra, pois nos elevaremos sobre a importância do tocar que propõe 

uma ponte entre a professora e a criança, aproximando uma da outra. Sobretudo, 

proporcionando a própria professora elementos que aprimorem a sua prática pedagógica no 

entendimento de quem ela é e do que ela pode promover e desenvolver na criança de forma 

integral e não retaliada, como muitas vezes observamos nas práticas na educação infantil que 

separam o cognitivo, do social, relacional, corporal, emocional, etc.  

Porém, como diz Masini, (2012, p.16): “compreender as especificidades e 

singularidades perceptuais na existência humana requer uma complexidade de conhecimentos.” 

A autora ainda completa dizendo que “o ponto de partida para essa compreensão é a abertura 

do ser humano ao que o circunda”. E este é um patamar ainda bastante almejado para a 

professora de crianças pequenas.  

Refletir sobre a possibilidade de uma abertura para aquilo que nos circunda proporciona 

abertura para o outro, e sensibilidade enquanto se educa entendendo a criança em suas 

singularidades e especificidades; entendendo o tocar no domínio existencial do vivido. 
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2.4 LAING – RELAÇÕES E INTER- RELAÇÕES DE QUALIDADE 

Ao me deparar com a obra de Laing (1972) – psiquiatra britânico que se destacou por 

sua abordagem inovadora da doença mental, com a experiência na psicose – pude refletir sobre 

como as professoras, especificamente da educação infantil, poderiam enriquecer suas relações 

com as crianças no cotidiano da instituição e nos contatos mais simples de suas relações. Laing 

aborda conceitos como “confirmação” e “negação”. Esses conceitos, incorporados ao toque, 

podem deixar marcas na vida das crianças. Marcas negativas ou positivas, mas, sobretudo, 

favorecem uma reflexão sobre a prática nas relações entre professora e criança. 

O autor afirma que a confirmação pode acontecer de várias intensidades e maneiras. Diz 

que “reagindo sem entusiasmo, com frieza, tangencialmente, etc., a pessoa não endossa certos 

aspectos do outro”. Segundo Laing, “a confirmação pode ser através de um sorriso receptivo 

(visual), de um aperto de mão (táctil), ou de uma expressão de simpatia (auditiva).” (LAING, 

1972, p.95). 

Por meio da confirmação e da negação as pessoas podem ser percebidas ou 

despercebidas. Isso se dá de forma sutil, tangencial. Conforme diz Laing, “ser despercebido 

pelas pessoas é o pior castigo”.  Ele diz ainda: “certas formas de “rejeição” sugerem 

reconhecimento limitando a percepção e a receptividade do que é rejeitado. Uma ação 

“rejeitada” é percebida e esta percepção demonstra que é aceita como um fato.”. 

Nos relatos trazidos pelas alunas estagiárias do curso de pedagogia, muitas vezes 

observam-se práticas distantes, das professoras das crianças pequenas. As alunas estagiárias 

observam que as professoras reclamam muito do seu trabalho; parece não ter prazer em estar 

com as crianças,  mostram-se irritadiças e às vezes distantes das crianças e do universo infantil.  

A escola não tinha nenhum preparo para receber aquela criança e quando a 

prefeitura ou o governo coloca esta criança para ser incluída no ensino, eu 

acho que tem que ter um profissional, por que a criança chegava e ia direto ao 

livro. A professora o esquecia e ficava só com os demais. Eu que fui buscando, 

eu fazia “cosquinha” nele e ele olhava pra mim. A professora dizia para eu 

ficar com ele e ela ficava com os demais. Então eu comecei a buscar, comecei 

a pesquisar. Eu pensava assim: eu preciso do estágio, então eu comecei a 

buscar conhecimento, comecei a brincar com ele, então eu comecei a 

incentivar ele a colar [figuras] e um dia ele chegou a mim e disse: eu te amo! 

Eu acho que é falta de preparação da escola. Toda escola deve ter um 

profissional assim, porque o estagiário, a gente aprende o básico aqui. É o 

básico. A gente não pode dar a cara para bater e dizer “eu sei”. Não, a 

professora tem que buscar o que não aprendeu na graduação. Você fica com 

raiva porque não vê uma ação por parte da professora. Nossa, eu chorava, eu 

saía do estágio, eu chorava em ver aquela situação, por que ninguém ligava. 
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Às vezes ele ficava mijado, e se eu não chegasse para cuidar dele, ele ficava 

ali. Então é revoltante ver isso! Eu penso assim: um profissional que se forma 

pra ser professor, o que ele quer? Um salário ou uma profissão? Ele quer ser 

reconhecido? Tá faltando muito isso. Igual, você vem aqui, você não perde só 

tempo, você perde tempo e dinheiro. Por que você vem se formar ou você quer 

só um certificado e já era! E não é! (A2, CC). (CARVALHO, 2014, p.64). 

As alunas estagiárias dizem que parece que as relações entre as professoras e as alunas 

infantis muitas vezes acontecem de forma mecânica. As professoras envolvidas na dinâmica 

intensa do cotidiano da educação infantil e com um número absurdo de crianças por classe, 

tanto nas creches quanto nas pré-escolas, parecem agir mecanicamente, quase de forma 

automática e não percebem o que estão fazendo, como estão fazendo, por que estão fazendo, 

com quem estão fazendo, não sabem explicar para o que fazem, e muitas vezes não possuem 

qualquer reconhecimento da criança com a qual estão naquele momento. Vão vivendo numa 

evasão em sua realidade.  

De acordo com Laing (1972), a evasão é o meio de rodear um conflito sem confrontá-

lo diretamente e sem resolvê-lo. “Esquivar-se ao conflito opondo uma modalidade de 

experiência a outra”. (p. 46). 

Refletir sobre a dimensão da percepção e da sensibilidade na formação da professora de 

educação infantil possibilita à professora pensar sobre a sua verdadeira relação com as crianças 

e sobre a qualidade dessas relações, entendendo a si mesmo e compreendendo os motivos reais 

de estar ali, de corpo inteiro com a criança, no verdadeiro estado do relacionamento, numa 

dimensão até poética que significa “pôr a luz” nessas relações. 

Em contato com a obra de Laing, sobre a questão de se perceber a realidade em nosso 

universo perceptivo, encontrei Paul Tillich, (1952), filósofo cristão que aborda a contribuição 

da espiritualidade. Segundo Parrella (2004), para Tillich, não se pode separar a vida da 

espiritualidade. Assim, não se pode separar a vida nem a teologia da espiritualidade. É o que 

está no centro da espiritualidade de Tillich. Para ele, num sentido antropológico, a 

espiritualidade é uma “certa qualidade disponível às pessoas que buscam viver a plenitude da 

vida humana”. (PARRELLA, 2004, n.p.).  

Nesse sentido, o autor afirma que para Tillich, plenitude significa “a totalidade da vida 

da fé e até mesmo a vida integral das pessoas incluindo o corpo e as dimensões físicas, 

psicológicas, sociais e políticas.” Incluindo o ser e o não-ser.  

Acerca deste aspecto, entendemos a importância de nos voltarmos para a identidade da 

professora de educação infantil, para que ela possa ter um encontro consigo mesma e com aquilo 
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que pretende ser e fazer em seu trabalho com as crianças, na certeza de que escolheu a profissão, 

não imbuído por um sentimento romântico de infância e de criança, mas porque busca se 

conhecer e sabe qual o propósito do seu ser vivendo de forma plena dentro do universo infantil. 

2.5 GARAUDY – O CORPO COMO LINGUAGEM 

Por meio da filosofia de Merleau-Ponty ainda podemos refletir sobre a importância de 

entendermos o corpo como essência do ser e como esse corpo pode se mostrar em suas relações 

e em suas possibilidades perceptivas contribuindo no desenvolvimento da criança e mudando 

as práticas pedagógicas na educação infantil, proporcionado às professoras a compreensão de 

gestos e de linguagens das crianças em suas manifestações subjetivas. 

Após leitura e reflexão da obra de Roger Garaudy (1980), no capítulo 1 do livro 

“Dançar a vida” – a dança como modo de viver, foi possível perceber como o autor se 

embrenha em descrever a dança como uma maneira toda especial do modo de viver. Ele vê a 

dança muito mais do que uma arte, mas como um modo de vida. Ele diz: “a dança não é apenas 

uma arte, mas um modo de viver”. A questão do corpo na vida – dançar a vida – ao invés de 

ficar pensando na vida – devemos dançar a vida!  

Ele diz que a dança é a expressão através de movimentos do corpo organizados em 

sequências significativas, de experiências significativas que transcendem o poder das palavras 

e da mímica. Que a dança é um modo de existir. O autor descreve a dança como necessária e 

atribui a ela um papel muito importante na trajetória da humanidade fazendo parte de momentos 

da vida das pessoas. Diz: “os homens dançaram todos os momentos solenes de sua existência: 

a guerra e a paz, o casamento e os funerais, a semeadura e a colheita”. Daí a afirmação de que 

“a dança é então um modo total de viver o mundo: é a um só tempo, conhecimento, arte e 

religião.” 

Ele ainda diz: “desde a origem das sociedades, é pelas danças e pelos cantos que o 

homem se afirma como membro de uma comunidade que o transcende.” E sobre a 

transcendência, ele afirma: 

Mas toda a experiência vital ou todo ato especificamente humano que 

transcende o conhecimento ou as práticas quotidianas exige, para expressar-

se, que essa linguagem seja transcendida: é o que dizem a dança, a música, a 

pintura e a poesia, por meio de uma arte cuja tarefa, dizia Paul Klee, é tornar 

visível o invisível”. (GARAUDY, 1980, p.22). 



61 

 

Por meio do corpo o homem usufrui da beleza da dança; ele se mostra e pode ser visto. 

É a “presença do espírito na carne”. Dançar a vida é tomar consciência de que o universo é uma 

dança, é sentir-se penetrado e fecundo pelo ritmo do todo. Dançar a vida é se apresentar com 

um corpo, com gestos corporais se comunicando com os seres no mundo. É perceber a dimensão 

dos relacionamentos humanos como se percebe a arte. Como um estado de contentamento que 

como a arte, envolve sentimentos e percepções que são capazes de encantar e de mudar 

perspectivas e visões de mundo.  

É nesse sentido de gesto corporal que Merleau-Ponty (1945/1994) usa o gesto para 

esclarecer a comunicação pela palavra, pois é no corpo que temos a capacidade de nos 

expressar. “Todavia, o sentido do gesto não é percebido do mesmo modo que, por exemplo, a 

cor do tapete. Se ele me fosse dado como uma coisa, não se vê por que minha compreensão dos 

gestos se limitaria, na maior parte das vezes, aos gestos humanos”, (p. 251). 

Pensando no universo infantil e na prática das professoras, a compreensão dos gestos 

deveria ser vivenciada e percebida com total inteireza, principalmente quando se refere ao 

trabalho com as crianças da creche que utilizam, sobretudo, os gestos e expressões para se 

comunicar com o adulto. 

Como afirmam Furlan e Bocchi (2003): 

Merleau-Ponty, por sua vez, recorre à expressão emocional dos gestos para 

encontrar aí os primeiros indícios da linguagem como um fenômeno autêntico, 

mas evitando o risco do reducionismo como ocorre na concepção naturalista, 

pois tanto a fala como o gesto são fenômenos específicos e contingentes em 

relação à organização corporal. Ou seja, "aproximando a linguagem das 

expressões emocionais, não se compromete aquilo que ela tem de específico, 

se é verdade que já a emoção (...) é contingente em relação aos dispositivos 

mecânicos contidos em nosso corpo..." (MERLEAU-PONTY, 1945/1994, p. 

256). 

Na relação entre educador e educando, os gestos e expressões das crianças comunicam 

a ambos uma relação de troca, mas, devido à experiência do educador, esses gestos podem ser 

compreendidos. Contudo, muitas vezes, por meio dos relatos das alunas estagiárias, parece que 

as professoras estão distantes, não se encontram em sua totalidade e por isso não conseguem 

captar tais sentidos e muito menos compreender os gestos comunicados pelas crianças. 

Os professores estão insatisfeitos e acabam “maltratando” a criança. Acabam 

ignorando a criança, não escutam a criança. Quando você vem para a 

universidade, é um mundo. Eles [os professores] passam para você: é isso e 

você tem que fazer isso [escutar a criança], e isso e isso, mas quando chega à 
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prática é totalmente diferente. Você vê muita coisa errada e tem que olhar para 

aquilo e fazer assim, ó! (fez cara de desentendida) e você tem que engolir 

aquilo. (A2, CC). (CARVALHO, 2014, p. 70). 

A indignação da aluna é evidente por encontrar professoras de educação infantil 

desconectadas do mundo em que estão inseridas, desconectadas das crianças e das suas 

singularidades, desconectadas do seu próprio corpo. Ainda, segundo Furlan e Bocchi (2003, 

p.448) sobre Merleau-Ponty: 

O sentido dos gestos não é dado, mas compreendido, quer dizer, retomado por 

um ato do espectador. Toda dificuldade é conceber bem esse ato e não 

confundi-lo com uma operação do conhecimento. Obtém-se a comunicação 

ou a compreensão dos gestos pela reciprocidade entre minhas intenções e os 

gestos do outro, entre meus gestos e intenções legíveis na conduta do outro. 

Tudo se passa como se a intenção do outro habitasse meu corpo ou como se 

minhas intenções habitassem o seu. (MERLEAU-PONTY, 1945/1994, p. 

251). 

As Diretrizes educacionais pedagógicas para educação infantil apontam que os 

movimentos, gestos e expressões das crianças, primeiro com movimentos impulsivos e depois 

controlados devem ser interpretados pelos adultos que cercam as crianças; assim se estabelece 

uma relação de comunicação. É por meio do olhar, dos gestos faciais, dos sorrisos e dos contatos 

corporais que se estabelece o contato com o outro. Assim, podemos perceber que a criança 

encontra no professor a possibilidade de estabelecer uma parceria e a troca de suas intenções. 

Conforme Furlan e Bocchi (2003, p.449, citando Merleau-Ponty: “A comunicação realiza-se 

quando há confirmação do outro por mim e de mim pelo outro". 

Portanto, enquanto professores, precisamos compreender o caráter corpóreo e os 

comportamentos das nossas crianças, vivenciados na dimensão do social, do âmbito relacional, 

compreendendo que a linguagem está relacionada ao movimento expressivo e, neste fenômeno 

expressivo, é possível ter a abertura de nós mesmos com o mundo e com tudo aquilo que nos 

cerca. 

O corpo é a expressão de uma conduta e, ao mesmo tempo, criador de seu 

sentido a partir de uma intenção que se esboça e reclama a sua 

complementação. Antes da expressão, há apenas uma ausência determinada 

que o gesto ou a linguagem procura preencher e completar. (FURLAN; 

BOCCHI, 2003, p. 449). 

 Por meio desses gestos e movimentos corporais, dançamos a vida enquanto nos 

comunicamos com os seres no mundo, vivendo numa dimensão de relacionamentos humanos, 
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como se vive e se percebe a arte: num estado de contentamento que, como a arte, envolve 

sentimentos e percepções que são capazes de encantar e de mudar perspectivas e visões de 

mundo. Por isso, entendemos que se faz necessária  uma formação específica para as 

professoras que vão trabalhar com as crianças pequenas, uma formação sensível, capaz de 

perceber e considerar as suas  necessidades individuais, uma formação que desperte esse olhar 

na tentativa de compreender o que a criança expressa por meio do seu corpo, seus gestos, seus 

olhares, seu choro...  

2.6 UM TRABALHO FORMATIVO COM AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS 

Veremos adiante como as múltiplas linguagens aparecem nos documentos oficiais e 

referenciais que norteiam a prática das professoras de educação infantil. Contudo, como as 

múltiplas linguagens se concretizam nas práticas dos professores? O que seria um trabalho 

formativo com as múltiplas linguagens e como a pedagogia olha esse trabalho? E no 

atendimento dos direitos das crianças em seus aspectos gerais e principalmente na garantia do 

desenvolvimento de sua expressividade em suas diversas linguagens? Como os cursos de 

pedagogia estão contribuindo para a formação de professores que valorizem as múltiplas 

linguagens no contexto da educação infantil? Quais as estratégias utilizadas nos processos 

formativos do aluno do curso de Pedagogia para uma atuação mais qualificada com as múltiplas 

linguagens?  

Vimos nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil que faz parte do 

novo currículo para a infância desenvolver nas crianças manifestações artísticas e culturais e 

que estas devem acontecer com base nas interações. Ao refletir sobre esta possibilidade nos 

interrogamos sobre a formação estética dos professores que lidam diretamente com esta criança. 

Sobre a nossa própria formação estética.  

Como já falamos a respeito da relevância da fenomenologia e suas contribuições, 

destacamos que é muito importante considerar a dimensão estética na formação – e por que não 

dizer – na vida dessas professoras. (e aqui eu me encaixo!). 

 Penso em nossa carga cultural. Isso a partir de mim mesma: de que maneira tenho me 

envolvido com o mundo cultural e desfrutado de outras maneiras de ver o mundo? Como outras 

linguagens têm favorecido maior sensibilidade para a minha prática educativa enquanto 

professora de professoras?  Gobbi, (2010), em seu artigo, “Múltiplas linguagens de meninos 

meninas no cotidiano da educação infantil”, afirma: 
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Frequentar cinemas, alugar filmes, ir ao teatro, museus, ter acesso a vários 

gêneros literários (contos, romances, poesia), assistir a espetáculos de dança, 

seja nos teatros ou de rua, são atos, senão criadores em si, mas que colaboram 

com a criação para e com as crianças. É importante entrar em sintonia com o 

tempo, com a história e a cultura, o desejo por aprender e pesquisar é uma 

mola provocadora de mudanças nas práticas pedagógicas, bem como, das 

relações estabelecidas entre crianças e seus pares e destes com os adultos. 

(GOBBI, 2010, p.5 ). 

O desejo de aprender e pesquisar deveria estar presente na formação inicial do professor 

de educação infantil como também, em nossa jornada continuada como professoras formadoras 

de professoras. Contudo, por aspectos culturais do perfil do público que busca a profissão de 

ser professora, que carrega uma história social identitária marcada de desalentos, desencontros 

e de enganos, por questões do capital cultural, entre outras cargas, nem sempre nos imbuímos 

incansavelmente e conscientemente na construção desta formação, como deveríamos. 

A cultura e a arte contribuem no trabalho formativo da professora na medida em que 

nos convida a envidar esforços e nos eleva a uma disposição para o pensar, para refletir. Quando 

nossos olhos são abertos para novos olhares, isso nos transforma e nos proporciona uma 

reflexão sobre as nossas ações e práticas pedagógicas. “A viagem da descoberta consiste não 

em achar novas paisagens, mas em ver com novos olhos.” (PROUST. 1871-1922). Neste 

parecer, ter um novo olhar e ser sensível às coisas, às pessoas, aos acontecimentos às, situações 

do cotidiano, podem contribuir para um trabalho formativo. Todavia já nos perguntamos se isso 

seria o suficiente quando se trata de estar com crianças tão pequenas. 

A arte, como uma das linguagens, pode ser grande parceira neste trabalho constitutivo 

da professora. Quando entramos em contato com a arte, pensamos a obra de arte em sua 

integralidade e não apenas como um artefato. Concordamos com Araújo  quando diz: 

Não pretendo dominar as coisas e o mundo, uma história da estética é 

concebível com a condição de dar a este termo um sentido amplo: ela seria 

não a história sobre o belo ou sobre as obras, mas a história da sensibilidade, 

do imaginário e dos discursos que procuram valorizar o conhecimento 

sensível, dito inferior (lembrando de novo Baumgarten – a lógica estética é a 

lógica menor), como contraponto ao privilégio concedido, na civilização 

ocidental, ao conhecimento racional. Deste modo, tal história da sensibilidade 

parece desenrolar-se paralelamente à história da racionalidade. (ARAUJO, 

2012, p.5). 

É justamente sobre este imaginário, sobre esta sensibilidade, que a obra de arte nos 

impulsiona para uma reflexão do nosso tempo, do homem do nosso tempo, da sociedade do 

nosso tempo. Por meio da arte é possível refletir, pensar esse mundo, pensar sobre este tempo. 
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A obra de arte e a arte em suas diversas obras nos ajuda a pensar sobre o homem à medida que 

nos deparamos com uma escultura, pintura, figuras, cenas, música, poema.  É uma maneira  de 

aprofundar o olhar nas coisas e sobre as coisas, nas pessoas e sobre as pessoas, na humanidade 

e na desumanidade. A arte, por não carregar uma verdade – talvez seja por isso que tanto nos 

incomoda –,  leva-nos a  tentar sair de uma zona de conforto em que tudo é facilmente entregue 

sem uma ponderação, sem uma crítica, sem uma ação. É sobre essa estética que precisamos nos 

debruçar. Sobre um objeto que nos proporcione a reflexão, sobre um objeto que produza um 

efeito quando entramos em contato com ele ou qualquer tipo de linguagem. Por assim dizer, 

todas essas possibilidades vêm ao encontro do que documentos como os Indicadores da 

qualidade na educação infantil (BRASIL, 2006 ) assinalam para a formação da professora, 

como, por exemplo, que ela deve, em sua prática pedagógica, integrar conhecimento, reflexão 

e crítica na prática da Educação Infantil.(2006). 

 A arte, em sua dimensão estética, pode nos envolver num processo de construção da 

subjetividade, pois exige de nós um novo olhar – e muito mais do que um olhar – um esforço 

no olhar que chama para dialogar. Nessa fruição, a arte dialoga conosco e nos envolvemos na 

reflexão. Numa reflexão que parece não ter fim, numa reflexão que conforta e ao mesmo tempo 

desconforta, pois mostra-nos o quanto estamos despreparados para a profundidade desta 

estética do olhar.  

Quando dissemos que estamos despreparados para a grandeza da profundidade do olhar, 

dos jeitos possíveis de ver o mundo, não temos a intenção de justificar um fracasso, mas pelo 

contrário, considerando que em nossa contemporaneidade tudo é muito rápido, conquistamos 

um ritmo de excesso de informação, conquistamos um excesso de “ver e de ter”, que muitas 

vezes não nos permitem parar para realmente “ver”.  

Em nossa contemporaneidade e neste ritmo frenético do século XXI, muitas vezes não 

conseguimos adquirir esse olhar, esse jeito diferente de ver o mundo e de ser crítico, atuando 

de forma crítica sobre as coisas e pessoas. Neste ritmo frenético do fazer, formar e construir, 

nossos cursos de pedagogia são aligeirados e não garantem uma formação de qualidade que 

atenda integralmente os direitos das crianças, como abordamos na introdução deste trabalho. 

Quando nos deparamos com uma linguagem, como a artística, essas reflexões nos 

suscitam vários jeitos para ver o mundo. Deveríamos ter vários jeitos de ver o mundo, assim 

como as crianças têm, segundo Malaguzzi “as cem linguagens”. Atrevo-me a não limitá-las. 

Assim, quem sabe, nesse esforço vital, alcançaríamos uma educação do olhar. Quem sabe, 

poderemos ser sensíveis a uma verdadeira educação do olhar. Quem sabe, com uma educação 
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do olhar, alcançaremos alguns valores e dimensões do que se vê; do que se vive, de como se 

vive. Quem sabe conseguiremos, com um novo olhar, conforme os nossos jeitos de ver o 

mundo, conforme a amplidão deste olhar, sermos espectadores que veem com olhos ativos, 

espectadores reflexivos e críticos, contribuindo assim para as gerações atuais e futuras, não 

trazendo respostas, mas fazendo perguntas e sendo incomodados com questões e respostas que 

cada um de nós é convidado a tratar por si mesmo.  

 A sensibilidade, o olhar estético e a reflexão a respeito da prática favorecem o professor 

na compreensão da criança em sua especificidade e singularidade: um ser competente e criativo. 

Temos nos Indicadores da qualidade na educação infantil (BRASIl, 2006), tópicos 

concernentes às múltiplas linguagens que indicam se o trabalho nas instituições de educação 

infantil está atingindo essa temática. Observamos, entre as dimensões apontadas, a seguinte: 

Multiplicidade de experiências e linguagens:  

1 Crianças construindo sua autonomia. 

2 Crianças relacionando-se com o ambiente natural e social. 

3 Crianças tendo experiências agradáveis e saudáveis com o próprio corpo. 

4 Crianças expressando-se por meio de diferentes linguagens plásticas, 

simbólicas, musicais e corporais. 

5 Crianças tendo experiências agradáveis, variadas e estimulantes com a 

linguagem oral e escrita. 

6 Crianças reconhecendo suas identidades e valorizando as diferenças e a 

cooperação. (BRASIL, 2006, p. 24). 

Neste sentido, pelejamos por um trabalho formativo com as múltiplas linguagens que 

deve embasar os fazeres pedagógicos nos viveres das crianças tendo como um dos alicerces a 

Pedagogia da Infância. Essa construção que se dá no espaço da creche, com essas múltiplas 

linguagens indicará uma pedagogia da escuta ou da não escuta.  

É importante ressaltar a singularidade e a particularidade das crianças da educação 

infantil e que as professoras precisam adquirir esses olhares sobre essas especificidades. 

Preconizamos uma formação bastante consistente das professoras, uma formação que considere 

os direitos das crianças; elas devem ter experiências de se expressarem, de vivenciarem as 
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diferentes possibilidades de linguagens. Com tudo isso exposto verificaremos em que medida 

isso pode ser possível. 
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CAPÍTULO 3 – PROFESSORAS E ALUNAS: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS EM 

DISCUSSÃO 

Neste capítulo, apresentamos os dados e as análises concernente à pesquisa documental 

e de campo, que teve como objetivo geral investigar como os docentes do curso de pedagogia, 

em sua prática educativa, trabalham as múltiplas linguagens na formação da professora de 

educação infantil.  

3.1 AS ETAPAS DA PESQUISA: CAMINHO METODOLÓGICO 

Para a realização da pesquisa, percorremos três etapas. Na primeira, fez-se necessária a 

análise dos documentos que embasam a modalidade Educação Infantil e a formação do 

professor que atua neste segmento. Foram analisados os seguintes documentos: Leis de 

Diretrizes de Bases, LDB/1996 (BRASIL,1966), Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil (BRASIL,1998), Orientações Curriculares: Expectativas de Aprendizagens e 

Orientações Didáticas para a Educação Infantil do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2007), 

Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Infantil (BRASIL, 2009), Diretrizes 

Curriculares do curso de Pedagogia (2015) e a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 

2017).  

O objetivo, ao me debruçar sobre estes documentos, foi conhecer e analisar como o 

trabalho como as múltiplas linguagens é apresentado ou concebido no discurso oficial. 

Na segunda etapa foram entrevistados os sujeitos que fizeram parte da pesquisa, a saber:  

dez professoras e treze alunas do curso de pedagogia de uma universidade privada. Por último, 

após os dados gerados, estabelecemos as seguintes categorias:  

1 Concepção de múltiplas linguagens e a formação docente. 

2 Múltiplas linguagens no curso de pedagogia e as práticas realizadas. 

3.2 DOCUMENTOS OFICIAIS: O TRABALHO COM AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS 

Escolhemos esses documentos acima citados, por entender que são os mais importantes 

em termos de proporcionarem avanços, mudanças, diretrizes que devem ser regulamentadas, 

reconhecimento dos direitos das crianças, enfim, por apresentar propostas para o trabalho com 

essa modalidade. Além disso, também analisamos um documento que trata da formação inicial 
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dos professores (2015). Abrangemos tanto a formação inicial quanto o trabalho da professora 

no contexto escolar. Cumpre ressaltar que a nossa análise considerou o conceito de criança e as 

orientações didáticas com as múltiplas linguagens.  

A começar pelo documento mais antigo, a LDB (1996), apesar de ser um dos textos 

disparadores que evidenciou a importância da Educação Infantil, inserindo-a na Educação 

Básica do país, verificamos, em seu Art. 29, que apenas definia a educação infantil e apontava 

a sua finalidade : “o desenvolvimento integral da criança de até seis anos, em seus aspectos 

físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. ” 

(BRASIL, 1996, p. 22).  

Neste documento, em sua versão mais atualizada (2017), verificamos a palavra 

“linguagens” no Art. 26. § 6º, assim expressa: “As artes visuais, a dança, a música e o teatro 

são as linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o § 2o deste artigo, 

quando cita que o ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, deve constituir 

componente curricular obrigatório da educação básica. (p.22).” Ainda aparece duas vezes, nas 

páginas 26 e 28 respectivamente, porém se referindo às linguagens e tecnologia no ensino 

médio.  

O documento “Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil RCNEI 

(1998)” foi elaborado para nortear as práticas docentes nesta modalidade. Em três volumes, o 

último é responsável pela exposição das áreas de conhecimento, ou eixos, quais sejam: 

movimento, música, artes visuais, linguagem oral e escrita, natureza e sociedade e matemática.  

Entre vários objetivos gerais, o documento apresenta um que se refere às diferentes 

linguagens:  

- Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita) 

ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação, de forma a 

compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos, 

necessidades e desejos e avançar no seu processo de construção de 

significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva; 

(BRASIL, 1998. p. 63 vol. 1). 

O último volume é denominado de “Conhecimento de Mundo”. O documento refere-se 

à construção das diferentes linguagens pelas crianças e às relações que estabelecem com os 

objetos de conhecimento. Podemos verificar o que ele concebe como  diferentes linguagens:  

o domínio progressivo das diferentes linguagens que favorecem a expressão e 

comunicação de sentimentos, emoções e ideias das crianças, propiciam a 
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interação com os outros e facilitam a mediação com a cultura e os 

conhecimentos constituídos. (BRASIL, 1998, p 46, vol. 1). 

No RCNEI (1998), verificamos que, em nenhum dos seus três volumes, aparece  

“múltiplas linguagens”, mas percebemos referência a “diferentes linguagens”, como mostrado 

acima e continuamos a exibir: “No processo de construção do conhecimento, as crianças  

utilizam as mais diferentes linguagens e exercem a capacidade que possuem de ter ideias e 

hipóteses originais sobre aquilo que buscam desvendar (BRASIL, 1998, p. 21 vol. 1).  

No volume “Conhecimento de mundo”, encontramos referência ao trabalho da 

professora em relação aos conteúdos que deveriam ser trabalhados nos seis eixos. O eixo 

movimento, cujo enfoque é o corpo, aponta “múltiplas experiências corporais” que devem 

priorizar “o desenvolvimento das capacidades expressivas e instrumentais do movimento, 

possibilitando a apropriação corporal pelas crianças de forma que possam agir com cada vez 

mais intencionalidade”. (BRASIL, 1998, p.28, vol. 3). Ainda menciona os diferentes espaços, 

materiais, assim como os diversos repertórios de cultura corporal que são expressos em jogos, 

danças brincadeiras, atividades esportivas e práticas sociais, como condições para que o 

processo possa acontecer (BRASIL, 1998).  

No eixo da Música, orienta-se a integração com outras áreas de conhecimento e o 

trabalho por meio dos projetos; considera-se que a música se estreita com as “demais linguagens 

expressivas (movimento, expressão cênica, artes visuais etc.) ” (BRASIL, 1998, p. 46 vol. 3). 

É feito, porém, um alerta para não haver esquecimento do trabalho com as questões 

especificamente musicais. 

Percebemos que no eixo Artes visuais, as orientações são parecidas: “tal como a música, 

as Artes Visuais são linguagens e, portanto, uma das formas importantes de expressão e 

comunicação humanas, o que, por si só, justifica sua presença no contexto da educação, de um 

modo geral, e na educação infantil, particularmente” (BRASIL,1998, p.79, vol.3).  Menciona 

as “demais linguagens visuais” (pintura, modelagem, construção tridimensional, colagens).  

No Eixo Natureza e sociedade, indica que a criança deve valer-se de diferentes 

linguagens (oral, desenho, canto etc.), pois elas “nomeiam e representam o mundo, 

comunicando ao outro seus sentimentos, desejos e conhecimentos sobre o meio que observam 

e vivem”. (BRASIL, 1998, p. 159, vol. 3).  Sobre o registro das crianças, neste mesmo eixo, o 

documento orienta que o registro pode ser apresentado em diferentes linguagens e formas: 
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“textos coletivos ou individuais, murais ilustrados, desenhos, maquetes, entre outros” 

(BRASIL, 1998, p 187, vol. 3). 

O RCNEI valoriza o tripé da educação infantil – educar, cuidar, brincar.  Menciona mais 

uma vez o uso do termo “diversas linguagens” quando aponta como deveria ser esse trabalho: 

Educar é considerar as crianças nos seus contextos sociais, ambientais, 

culturais e, mais concretamente, nas interações e práticas sociais que lhes 

fornecem elementos relacionados às mais diversas linguagens e ao contato 

com os mais variados conhecimentos para a construção de uma identidade 

autônoma. (BRASIL, 1998, p. 23, vol1). 

Por meio das brincadeiras o professor pode observar e constituir uma visão 

dos processos de desenvolvimento das crianças em conjunto e de cada uma 

em particular, registrando suas capacidades de uso das linguagens, assim 

como de suas capacidades sociais e dos recursos afetivos e emocionais que 

dispõem. (BRASIL, 1998, p. 28, vol. 1). 

Percebe-se que o RCNEI utiliza o termo “diversas linguagens” em várias situações e de 

várias maneiras. Contudo o termo “múltiplas linguagens” não aparece neste documento. 

Ao investigar o documento Orientações Curriculares: Expectativas de Aprendizagens e 

Orientações Didáticas para a Educação Infantil (SÃO PAULO, 2007), elaborado pela Secretaria 

Municipal de Educação de São Paulo, verificamos a preocupação com a qualidade educacional 

da educação infantil, e destacamos que o documento reconhece a existência de necessidades e 

de suas especificidades, sabendo que cada etapa de ensino, a saber, creche e pré-escola, deve 

se assegurar de promover um processo continuado para desenvolver a criança ao longo da 

educação básica.  

 É possível observar as discussões acerca do educar e do cuidar como dimensões 

indissociáveis da ação educativa, assim como a proposta de um trabalho pedagógico que 

origina-se nos campos de experiências voltadas para o conhecimento de si, do outro e do 

ambiente, experiências do brincar e imaginar, da exploração da linguagem corporal, da 

linguagem verbal, de exploração da natureza e da cultura, de apropriação do conhecimento 

matemático e de experiências com a expressividade das linguagens artísticas (SÃO PAULO, 

2007, p 9).  

As Orientações Curriculares (2007), na forma como estão delineadas, representam 

avanços significativos, pois, mesmo garantindo concepções importantes trazida dos RCNEIs, 

também apresentam atualizações nos debates e temas sobre o desenvolvimento infantil, 
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contribuindo efetivamente com a prática pedagógica e o currículo para a faixa etária de zero a 

cinco anos. 

Diferentemente do RCNEI, esse documento não trata os conteúdos por eixos, mas 

mostra a integração das várias experiências e das expectativas de aprendizagem. Indica o teatro 

como uma arte que integra várias experiências; afirma que, ao fazer teatro, a criança se 

movimenta, se expressa, fala e canta. Com isso, justifica que todos os “aspectos motores, 

afetivos e intelectuais se associam com as linguagens que ela está construindo, experiência 

muito importante no processo de construção da própria imagem e sentido de si”. (SÃO PAULO, 

2007, p. 127).  

Nota-se, portanto, a necessidade de explicitar o que poderiam ser expectativas de 

aprendizagem das linguagens visuais e as orientações didáticas que apoiam o trabalho com o 

professor. Nesse âmbito, o documento apresenta como as diversas experiências favorecem o 

desenvolvimento da criança. O documento explicita que:  

expressão infantil no campo da visualidade que deve ser vivida em 

experiências que se iniciam de modo exploratório e que se organizam pouco 

a pouco ajudando as crianças a se apropriarem de procedimentos específicos 

como arranhar, escorrer, borrifar, sobrepor em camadas, raspar, imprimir, etc. 

Além desses fazeres, a criança pode construir ao longo de sua experiência na 

educação infantil alguns fundamentos das linguagens visuais tais como ritmo, 

contraste, tamanho, cor etc. e que se relacionam com outras linguagens. Tais 

conhecimentos se constroem na leitura, fruição e produção de atividades 

culturalmente organizadas tais como: desenho, pintura, escultura, modelagem, 

colagem, gravura, fotografia, instalações e outras manifestações 

contemporâneas. Tais experiências constituem o repertório pessoal de 

referência que é também alimentado pelo contato com as imagens e pesquisas 

em livros e mídias variadas, visitas a museus e espaços de produção e de 

divulgação da arte. (SÃO PAULO, 2007, p. 131). 

 

Neste ínterim, as crianças têm contato com diferentes linguagens, pois podem aprender 

a expressar suas ideias e sensações sobre tais imagens por meio de sua fala, do corpo ou de 

outras experimentações artísticas. (SÃO PAULO, 2007). Verificamos que o documento prioriza 

diferentes linguagens que devem ser selecionadas pelo professor quando se refere às 

aprendizagens selecionadas nos campos de experiências:  

a) Experiências voltadas ao conhecimento e cuidado de si, do outro, do ambiente. 

b) Experiências de brincar e imaginar. 

c) Experiências de exploração da linguagem corporal.  
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d) Experiências de exploração da linguagem verbal. 

e) Experiências de exploração da natureza e da cultura.  

f) Experiências de apropriação do conhecimento matemático.  

g) Experiências com a expressividade das linguagens artísticas. (BRASIL 2007, p. 

44). 

 

O documento, apesar de apontar as “diferentes linguagens” e referenciar o trabalho 

docente, inclusive mencionando as especificidades das idades das crianças, não menciona   

“múltiplas linguagens”. 

Já nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2009), a expressão  

“múltiplas linguagens” aparece apenas uma vez, quando em suas últimas páginas indica que 

estão elaborando orientações curriculares para: “Múltiplas linguagens de meninos e meninas no 

cotidiano da educação infantil” e sobre as especificidades da ação pedagógica com os bebês 

(BRASIL, 2009, p. 31). Nesse documento, a concepção de criança aparece enfatizando como 

ela se constrói, o que indica como deve ser vista pelo adulto formado para atuar com esse sujeito 

que se manifesta, se expressa, se comunica:  

O documento indica que a criança é “sujeito histórico e de direitos que, nas interações, 

relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 

imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos 

sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura”. (BRASIL, 2009, p.12). 

No entanto refere-se a “diferentes linguagens”, como podemos observar, quanto às 

orientações dadas para a professora. O documento aponta que este deve favorecer “a imersão 

das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e 

formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical”. (BRASIL, 2009, p. 25) e 

que deve promover o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas 

manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e 

literatura;(BRASIL, 2009, p. 26).  

Como já foi visto no início deste trabalho, alguns princípios são norteadores e 

fundamentais nas propostas curriculares para o trabalho com esta faixa etária. Entre eles, 

destacamos os princípios “Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da 
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liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. ” (BRASIL, 2009, p. 

16). 

Sobre a proposta pedagógica, o documento normatiza que a criança deve ter “acesso a 

processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de 

diferentes linguagens, enquanto aponta outros direitos importantes” (BRASIL, 2009, p.18). 

Pelo que vimos, as diferentes linguagens são citadas no DCNEI, porém pouco explicitadas. 

A Base Nacional Comum Curricular, BNCC (2017) é um documento elaborado pelo 

MEC alusivo às normas que definem as aprendizagens necessárias para todas as modalidades 

da educação básica do país, quer seja da escola pública ou privada. 

Ao examinar esse documento, percebemos que traz as palavras “múltiplas linguagens” 

três vezes  nas orientações para a educação infantil e seis vezes ao longo da sua exposição, 

principalmente para o ensino fundamental, dentro da educação física.  

A educação infantil deve promover experiências nas quais as crianças possam falar e 

ouvir, potencializando sua participação na cultura oral, pois é na escuta de histórias, na 

participação em conversas, nas descrições, nas narrativas elaboradas individualmente ou em 

grupo e nas implicações com as múltiplas linguagens que a criança se constitui ativamente como 

sujeito singular e pertencente a um grupo social (BRASIL, 2017, p 42). 

Ao contrário dos demais documentos oficiais, a BNCC menciona as faixas etárias bem 

mais delineadas como verificamos: 

- Bebês: (zero a um ano e seis meses); 

- Crianças bem pequenas (um ano e sete meses a três anos e onze meses); 

- Crianças pequenas: (quatro anos a cinco anos e onze meses); 

A BNCC e os currículos se identificam na comunhão de princípios e valores ora 

orientados pela LDB e ora pelas DCNEIs. Dessa maneira, reconhece que a educação tem um 

compromisso com a formação e o desenvolvimento humano global, em suas dimensões 

intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica. Aponta que as crianças são seres de 

Direitos de Aprendizagem, a saber: “conviver, brincar, participar, explorar, expressar, 

conhecer-se”. (BRASIL, 2017, p.18). 

Diferentemente do RCNEI, o documento define as aprendizagens por “campos de 

experiências, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações”: apresenta os objetivos 

de aprendizagens de acordo com as peculiaridades e de desenvolvimento das crianças, a saber,  
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•  O eu, o outro e o nós  

•  Corpo, gestos e movimentos  

•  Traços, sons, cores e formas  

•   Escuta, fala, pensamento e imaginação  

•   Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.  

(BRASIL, 2017, p.25)  

Encontramos a expressão “múltiplas linguagens” quando são expostos os objetivos para 

as crianças de três anos: “registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas 

linguagens (desenho, registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes” 

(BRASIL, 2017, p.50). O documento explica que, nessa etapa da vida, as crianças vivem 

mudanças importantes em seu desenvolvimento e que estas mudanças reverberam nas relações: 

das crianças com elas mesmas, com os outros e com o mundo que as cerca. Ainda afirma:  

a desenvoltura e a maior autonomia nos movimentos e deslocamentos 

ampliam suas interações com o espaço; a relação com múltiplas linguagens, 

incluindo os usos sociais da escrita e da matemática, permite a participação no 

mundo letrado e a construção de novas aprendizagens, na escola e para além 

dela; a afirmação de sua identidade em relação ao coletivo no qual se inserem 

resulta em formas mais ativas de se relacionarem com esse coletivo e com as 

normas que regem as relações entre as pessoas dentro e fora da escola, pelo 

reconhecimento de suas potencialidades e pelo acolhimento e pela valorização 

das diferenças. (BRASIL, 2017, p.58).    

Observamos que o documento traz o termo “diferentes linguagens” equipotente aos 

demais documentos, apontando o delineamento para a grande área de linguagens:  

As atividades humanas realizam-se nas práticas sociais, mediadas por 

diferentes linguagens: verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 

corporal, visual, sonora e, contemporaneamente, digital. Por meio dessas 

práticas, as pessoas interagem consigo mesmas e com os outros, constituindo-

se como sujeitos sociais. Nessas interações, estão imbricados conhecimentos, 

atitudes e valores culturais, morais e éticos. Verbal (oral ou visual-motora, 

como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e, contemporaneamente, 

digital. Por meio dessas práticas, as pessoas interagem consigo mesmas e com 

os outros, constituindo-se como sujeitos sociais. Nessas interações, estão 

imbricados conhecimentos, atitudes e valores culturais, morais e éticos.  

(BRASIL, 2017, p.62). 

Segundo a BNCC, “por meio das diferentes linguagens, como a música, a dança, o 

teatro, as brincadeiras de faz de conta, elas se comunicam e se expressam no entrelaçamento 
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entre corpo, emoção e linguagem”. (BRASIL, 2017, p 40). Por esse motivo, assinala que os 

espaços escolares para as crianças pequenas deveriam criar ricas oportunidades lúdicas para 

que explorassem, experimentassem e vivenciassem um vasto repertório de gestos, olhares, 

movimentos, sons e mímicas efetivadas com o corpo.  

Encontramos a orientação para o trabalho com as “múltiplas linguagens” quando se 

apontam  os objetivos para as crianças pequenas, de quatro anos a cinco anos e onze meses, no 

campo “Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações” que, ao explorar as crianças, 

devem “registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, 

registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes. 

A expressão aparece mais de uma vez com a seguinte proposta:   

Como destacam as DCN, a maior desenvoltura e a maior autonomia nos 

movimentos e deslocamentos ampliam suas interações com o espaço; a 

relação com múltiplas linguagens, incluindo os usos sociais da escrita e da 

matemática, permite a participação no mundo letrado e a construção de novas 

aprendizagens, na escola e para além dela; a afirmação de sua identidade em 

relação ao coletivo no qual se inserem resulta em formas mais ativas de se 

relacionarem com esse coletivo e com as normas que regem as relações entre 

as pessoas dentro e fora da escola, pelo reconhecimento de suas 

potencialidades, pelo acolhimento e pela valorização das diferenças. 

(BRASIL, 2009, p.58) 

Portanto esse documento se diferencia dos demais ao explicitar com mais detalhes o 

lugar das “múltiplas linguagens” na educação infantil.  

No último documento analisado – Diretrizes Curriculares do Curso de Pedagogia (2015)   

-, não aparece  “múltiplas linguagens” na formação inicial da professora, porém menciona-se 

que a professora deveria possuir conhecimento multidimensional e interdisciplinar: 

e) conhecimento multidimensional e interdisciplinar sobre o ser humano e 

práticas educativas, incluindo conhecimento de processos de desenvolvimento 

de crianças, adolescentes, jovens e adultos, nas dimensões física, cognitiva, 

afetiva, estética, cultural, lúdica, artística, ética e biopsicossocial; (BRASIL 

2015, p9 e 10). 

Essa indicação interessa-nos na medida em que entendemos o papel da professora 

enquanto profissional competente que organiza seu fazer pedagógico mediante os 

conhecimentos que deve possuir acerca do público com o qual trabalhará sabendo de suas 

especificidades e peculiaridades. Aqui lembramos as competências que as professoras deveriam 

desenvolver para articular todas as dimensões citadas.  



77 

 

Percebemos no Art. 7º a preocupação com a formação do egresso, tanto inicial quanto 

contínua. que parece apontar para uma práxis voltada para a estética: 

O(A) egresso(a) da formação inicial e continuada deverá possuir um repertório 

de informações e habilidades composto pela pluralidade de conhecimentos 

teóricos e práticos, resultado do projeto pedagógico e do percurso formativo 

vivenciado cuja consolidação virá do seu exercício profissional, 

fundamentado em princípios de interdisciplinaridade, contextualização, 

democratização, pertinência e relevância social, ética e sensibilidade afetiva e 

estética, de modo a lhe permitir: VIII - desenvolvimento, execução, 

acompanhamento e avaliação de projetos educacionais, incluindo o uso de 

tecnologias educacionais e diferentes recursos e estratégias didático-

pedagógicas (p.7). 

No Art. 12, o documento indica que os cursos de formação inicial, possuem autonomia 

pedagógica para constituir seus núcleos, e que  devem articular: h) decodificação e utilização 

de diferentes linguagens e códigos linguísticosociais utilizadas pelos estudantes, além do 

trabalho didático sobre conteúdos pertinentes às etapas e modalidades de educação básica; 

(BRASILIA, 2015, p. 10) e ainda que as instituições educativas têm autonomia possam 

conduzir o (a) egresso (a): 

VII - à promoção de espaços para a reflexão crítica sobre as diferentes 

linguagens e seus processos de construção, disseminação e uso, incorporando-

os ao processo pedagógico, com a intenção de possibilitar o desenvolvimento 

da criticidade e da criatividade. (BRASIL, 2015, p. 6).  

Assim podemos perceber que a concepção das múltiplas linguagens ainda é pouco 

abordada nos documentos oficiais, sendo apresentada, na maioria das vezes, por “diferentes 

linguagens”. Apesar disso, inibem a definição de ambas. 

Veremos, na tabela abaixo, uma síntese do que foi exposto considerando como os 

documentos apresentam as especificidades das crianças, orientações didáticas, como as 

aprendizagens estão organizadas e se os termos “múltiplas linguagens” e “diferentes 

linguagens” aparecem nestes documentos e como eles aparecem. 

TABELA 2 - SÍNTESE DOS DOCUMENTOS OFICIAIS 

DOCUMENTOS CRECHE PRÉ-
ESCOL
A 

COCEPÇÃO DE INFÂNCIA ORIENTAÇÕES 
DIDÁTICAS/  
PROJETO 
PEDAGÓGICO 

APRENDIZAGEM  MÚLTIPLAS 

LINGUAGENS 

DIFERENTES 

LINGUAGEN

S 

 
LDB (1996) 
 
 
 

 
Até cinco anos 

 
Não consta 

Tem como finalidade o 
desenvolvimento 
integral da criança de 
até 5 (cinco) anos, em 
seus aspectos físico, 

 
Não traz 
detalhamento. 

 
Não apresenta 
o termo.  

 
Não 
apresenta o 
termo, 
apenas a 
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psicológico, intelectual 
e social, 
complementando a 
ação da família e da 
comunidade. 
 

palavra 
LINGUAGE
NS 

RCNEI (1998) 0 a 3 4 a 5 noção historicamente 
construída e 
consequentemente vem 
mudando ao longo dos 
tempos, não se 
apresentando de forma 
homogênea, nem mesmo 
no interior de uma mesma 
sociedade e época. (p. 21, 
vol. 1). 
 
A criança como todo ser 
humano, é um sujeito 
social e histórico e faz 
parte de uma organização 
familiar que está inserida 
em uma sociedade, com 
uma determinada cultura, 
em um determinado 
momento histórico.(p 21, 
vol. 1) 

- Utilizar as diferentes 
linguagens (corporal, 
musical, plástica, oral 
e escrita) ajustadas às 
diferentes intenções e 
situações de 
comunicação, de 
forma a compreender 
e ser compreendido, 
expressar seu ideias, 
sentimentos, 
necessidades e 
desejos. (BRASIL, 
1998, p 63 vol. 1). 

Por Eixos ou 
Áreas de 
conhecimento 
: 
(Movimento, 
Música, Artes 
Visuais, 
Linguagem oral 
e escrita, 
Natureza e 
sociedade e 
Matemática) 

Não apresenta 
o termo 

Apresenta o 
termo 

ORIENTAÇÕES 
CURRICULARE
S: Expectativas 
de 
aprendizagens 
e orientações 
didáticas para  
Educação 
Infantil (2007) 

Berçário 
1 e 2 
Mine 
grupo 

- 
Primei
ro 
Estági
o 
- 
Segun
do 
Estági
o 
- 
Tercei
ro 
Estági
o 

“como ponto de partida 
uma concepção de 
criança, de aprendizagem 
e como ponto de chegada, 
as metas que se pretende 
para o desenvolvimento 
dos meninos e meninas 
que nela são educados. É 
assim um instrumento 
político que define as 
aprendizagens a serem 
promovidas em função de 
metas coletivamente 
traçadas.” (p 26). 

- Apropriar-se das 
linguagens que 
circulam em seu meio 
sociocultural.  

Por 
expectativas de 
aprendizagens: 
 
Para cada faixa 
etária 

Não apresenta 

o termo 

Apresenta o 

termo 

 
DCNEI (2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De zero 
a três 
anos 

 
De 
quatro 
a 
cinco 
anos 

“Sujeito histórico e de 
direitos que, nas 
interações, relações e 
práticas cotidianas que 
vivencia, constrói sua 
identidade pessoal e 
coletiva, brinca, imagina, 
fantasia, deseja, aprende, 
observa, experimenta, 
narra, questiona e constrói 
sentidos sobre a natureza 
e a sociedade, produzindo 
cultura”. (12) 

Princípios Estéticos: 
da sensibilidade, da 
criatividade,  
da ludicidade e da 
liberdade de 
expressão  
nas diferentes 
manifestações 
artísticas e culturais.” 
(16) 
 
 

-  garantir 
acesso a 
processos de 
apropriação, 
renovação e 
articulação de 
conhecimentos 
e aprendizagens 
de diferentes 
linguagens. ” 
(18). 

Apresenta 

apenas uma 

vez 

Apresenta o 

termo 

BNCC (2017) BEBÊS: 
(zero a 1 
ano  e 6 
meses); 
 
CRECH
E: 
Crianças 
bem 
pequena
s  (1 ano 
e 7 
meses a  
3 anos e 
11 
meses) 
 

CRIA
NÇAS 
PEQU
ENAS:  
(4 
anos a 
5 anos  
e 11 
meses
) 

“criança como ser que 
observa, questiona, 
levanta hipóteses, conclui, 
faz julgamentos e assimila 
valores e que constrói 
conhecimentos e se 
apropria do conhecimento 
sistematizado por meio da 
ação e nas interações 
com o mundo físico e 
social. (p. 36) 

A BNCC e os 
currículos se 
identificam na 
comunhão de 
princípios e valores 
que, como já 
mencionado, orientam 
a LDB e as DCN. 
Dessa maneira, 
reconhecem que a 
educação tem um 
compromisso com a 
formação e o 
desenvolvimento 
humano global, em 
suas dimensões 
intelectual, física, 
afetiva, social, ética, 
moral e simbólica. 
(p.18) 

Direitos de 
Aprendizagem: 
são seis: 
Conviver, 
Brincar, 
Participar, 
Explorar, 
Expressar, 
Conhecer-se 
 
 
Por Campos de 
Experiência:  
 
•  O eu, o outro 
e o nós •  Corpo, 
gestos e 
movimentos  
•  Traços, sons, 
cores e formas  

Apresenta o 

termo três 

vezes 

referente a 

Educação 

Infantil e seis 

vezes para o 

Ensino 

Fundamental. 

Apresenta o 

termo 
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•   Escuta, fala, 
pensamento e 
imaginação  
•   Espaços, 
tempos, 
quantidades, 
relações e 
transformações 

DC CURSO 
PEDAGOGIA 
(2015) 

Não 
cabe 

Não 
cabe 

Não se refere - decodificação e 
utilização de 
diferentes linguagens 
e códigos linguístico 
sociais. 
 
- espaços para a 
reflexão crítica sobre 
as diferentes 
linguagens e seus 
processos de 
construção, 
disseminação e uso, 
com a intenção de 
possibilitar o 
desenvolvimento da 
criticidade e da 
criatividade;(p. 6) 
 

- conhecimento 
multidimensional 
e interdisciplinar 
sobre o ser 
humano e 
práticas 
educativas, 
incluindo 
conhecimento 
de processos de 
desenvolvimento 
de crianças, 
adolescentes, 
jovens e adultos, 
nas dimensões 
física, cognitiva, 
afetiva, estética, 
cultural, lúdica, 
artística, ética e 
biopsicossocial;(
p.9 e 10) 

Não apresenta 
o termo 

Apresenta o 
termo 

Resumidamente, os documentos oficiais analisados consideram a criança integralmente 

enquanto seres de direitos competentes, com necessidades e características distintas, 

apresentam preocupação com o seu desenvolvimento, traçam propostas curriculares, mas, pela 

natureza dos documentos, nos quais temos normativas e referencias, percebemos que se 

diferenciam na profundidade de suas ações. Contudo os documentos que mais se destacam são 

as “Orientações Curriculares: Expectativas de aprendizagens e orientações didáticas para a 

Educação Infantil” (2007) e a  BNCC (2017), por explicitarem como deve ser o trabalho com 

esse público e por trazerem mais detalhes sobre o lugar das “múltiplas linguagens” na educação 

infantil. 

3.3 CONTEXTO DA PESQUISA: UNIVERSIDADE X 

Após o meu ingresso no doutorado e ao longo das aulas ministradas nas disciplinas do 

curso de pedagogia na universidade X, comecei a refletir sobre a necessidade da professora de 

pedagogia ser formada a partir de uma dimensão perceptiva.  Dei-me conta de que, em minhas 

próprias aulas, atuava muitas vezes com estratégias e técnicas tradicionais. Por exemplo: a aula 

expositiva e totalmente amparada na pedagogia bancária.  

  Deveria buscar conhecimentos e pesquisar o processo formativo da professora em 

outras linguagens diferentes, já que a criança pequena não se apoia numa única linguagem para 

manifestar suas expressões, necessidades e interesses.  
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Enquanto eu conduzia a disciplina de estágio na educação infantil, ouvia relatos das 

minhas alunas, focados apenas no tripé da educação infantil, ou seja, apenas no cuidar, educar 

e brincar, esquecendo-se de observar as várias possibilidades que as crianças possuem de 

conhecer o mundo por meio de tantas outras linguagens, como a linguagem corporal, musical, 

artística, entre outras. Eu poderia indicar três problemas: que elas não tinham essa percepção, 

que as professoras não tinham essa percepção ou ambas as situações. 

A universidade em que atuo – Universidade X  – é uma instituição de ensino superior 

privada, com vários polos pela cidade de São Paulo, a saber: Barra Funda, Santo Amaro, 

Vergueiro, Vila Maria e Vila Prudente; possui também polos no interior do Estado e demais 

Estados. Todas as cinco unidades possuem infraestrutura totalmente adequada que atendem as 

exigências dos padrões de uma grande Instituição de Ensino Superior (IES), a saber:  

Todas as unidades são bem localizadas, com fácil acesso, próximas de grandes avenidas, 

terminais de ônibus ou  linhas de metrô e CPTM; todos os prédios são amplos, alguns com até 

doze andares, compostos de salas de aulas com dimensões adequadas ao tamanho das turmas, 

algumas, climatizadas; todas com projetor fixo, bem ventiladas e iluminadas. Todas as unidades 

possuem laboratórios de informática, laboratórios específicos, bibliotecas com vasto acervo, 

com espaços para estudo individual e coletivo, auditórios climatizados que comportam até 500 

pessoas, amplos espaços de conveniência, praça de alimentação com muitas lanchonetes, 

restaurantes, livraria, salão de beleza, terminais bancários, copiadoras. Todos os espaços bem 

sinalizados e com excelente acessibilidade. 

O curso de pedagogia é oferecido presencialmente nestes polos, nos turnos matutino e 

noturno, além da oferta em educação a distância nos polos citados e no interior. Por ter sido 

autorizado em 1972 e reconhecido pelo Ministério da Educação em 1976, é dos cursos mais 

antigos. Atualmente recebeu nota 4 no ENADE14. Atende até o sexto semestre com 3.840 horas.  

Para atender as exigências das Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia 

(BRASIL, 2015), a universidade X tem como proposta, segundo o seu Projeto Pedagógico do 

Curso15, “a formação integral dos sujeitos, por meio de uma matriz curricular que materialize 

os princípios da interdisciplinaridade, bem como que valorize a diversidade cultural, social e 

                                                 

14 O ENADE (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes) tem o objetivo de avaliar periodicamente 

a qualidade dos cursos de graduação, verificando o rendimento dos alunos ingressantes e concluintes, em relação 

aos conteúdos programáticos em que estão matriculados. 

15 Dados extraídos do PPC da IES pesquisada (fonte documental). PROJETO PEDAGÓGICO DO 

CURSO – documento elaborado pelos coordenadores do curso de pedagogia da IES: São Paulo, 2011. 
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étnica que compõe o perfil desse profissional, superando a falsa dicotomia entre teoria e prática” 

(PPC, 2011, p.8).  

 É esperado, então, que o aluno egresso, a partir da contribuição que a matriz curricular 

oferece, “expresse um pensamento teoricamente sustentado e voltado à construção da realidade, 

com enfoque na combinação entre saberes cotidianos e saberes sistematizados. ” (PPC, p.8, 

2011), ainda é importante destacar que o curso oferece a qualificação em braille e libras, por 

entender que as áreas de deficiência visual e deficiência auditiva contribuem para a inclusão 

social e escolar de pessoas com tais necessidades educativas.  

Conforme o PPC: 

A Matriz Curricular do curso de Pedagogia sofreu alterações nas categorias 

carga-horária, mudança de semestre, exclusão de unidades e inclusão de 

outras. Tais mudanças justificam-se pela organização de uma Matriz que, de 

forma mais efetiva, atenda às exigências e necessidades do mercado de 

trabalho atual, em constante mudança, bem como promova a interlocução 

vertical e horizontal das unidades curriculares e se caracterize, ainda mais, 

pela formação docente, como campo fundante de atuação do pedagogo. 

Destaca-se que a Matriz proposta está em consonância com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e a Resolução n°01 de 2006 do CNE.(PPC, 2011, p.9). 

Com o objetivo de verificar se a matriz curricular do curso pesquisado aponta em suas 

disciplinas o trabalho com as múltiplas linguagens, passo a mostrar como  está estruturado.  

Mais à frente analiso duas disciplinas mais citadas pelos sujeitos da pesquisa.  

 

TABELA 3 – MATRIZ NOVA 
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MATRIZ NOVA – PEDAGOGIA (com início em 2015_1) 

 
Curso: 00009 - PEDAGOGIA Versão: 151 

Serie Disciplina C.H 

01 3ED2442 FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO 80 

01 3ED2445 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 80 

01 3ED2456 METODOLOGIA DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 80 

01 3ED2483 LITERATURA INFANTIL 80 

01 3ED2871 PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 80 

01 3ED2905 JOGOS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS 80 

01 3ED2906 METODOLOGIA DA PESQUISA 80 

01 3ED3024 ATIVIDADES COMPLEMENTARES (AACC) 30 

C.H. Total da Série : 590 

  

Serie Disciplina C.H 

02 3ED2226 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 80 

02 3ED2449 SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO 80 

02 3ED2487 METODOLOGIA DE ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA 80 

02 3ED2908 POLÍTICAS EDUCACIONAIS 80 

02 3ED2909 CORPOREIDADE E EDUCAÇÃO 80 

02 3ED2937 CURRÍCULOS E PROGRAMAS 80 

02 3ED3001 ATIVIDADES COMPLEMENTARES (AACC) 30 

02 3ED3100 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 40 

C.H. Total da Série : 550 

  

Serie Disciplina C.H 

03 3ED1906 COORDENAÇÃO DO TRABALHO EDUCACIONAL 80 

03 3ED2882 DIDÁTICA 80 

03 3ED2911 INTEGRAÇÃO CURRICULAR: TEMPO E ESPAÇOS ESCOLARES 80 

03 3ED2912 EDUCAÇÃO INFANTIL: BERÇÁRIO E CRECHE ESCOLAR 80 

03 3ED2913 EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL 80 

03 3ED2914 ESTUDOS SOBRE A INFÂNCIA 80 

03 3ED2915 TECNOLOGIAS APLICADAS A EDUCAÇÃO 80 

03 3ED2932 ESTÁGIO SUPERVISIONADO: EDUCAÇÃO INFANTIL 75 

03 3ED3002 ATIVIDADES COMPLEMENTARES (AACC) 35 

C.H. Total da Série : 670 

  

Serie Disciplina C.H 

04 3ED2888 EJA 40 

04 3ED2916 ESTUDOS CONTEXTOS E AÇÕES ESCOLARES - ECAE I 40 

04 3ED2917 LINGUAGEM E AQUISIÇÃO DA ESCRITA 80 

04 3ED2918 EDUCAÇÃO ESPECIAL 80 

04 3ED2919 ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 80 

04 3ED2920 ANTROPOLOGIA E EDUCAÇÃO 80 

04 3ED2921 EDUCAÇÃO EM ESPAÇOS NÃO-ESCOLARES 80 

04 3ED2933 ESTÁGIO SUPERVISIONADO: SÉRIES INICIAIS 75 

04 3ED3003 ATIVIDADES COMPLEMENTARES (AACC) 35 

04 3ED3135 INTERDISCIPLINARIDADE E EDUCAÇÃO 80 

04 3ED3139 PROJETO INTEGRAÇÃO CURRICULAR: PORTUGUÊS BEM EMPREGADO 20 

C.H. Total da Série : 690 
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O PPC enfatiza que o curso de licenciatura em pedagogia compõe seu currículo 

conforme as orientações explicitadas na legislação atual e se destaca por sua dinamicidade e 

articulação entre as disciplinas. A matriz curricular atualmente está organizada por módulos 

cujas cores indicam os semestres, como vemos no quadro. As disciplinas estão organizadas em 

quatro grandes áreas, a saber: cultura e sociedade, concepções e linguagens da docência, gestão 

educacional e metodologias e práticas de ensino, sendo apontadas as habilidades e 

competências dessas áreas. 

Ao examinar as habilidades traçadas, verificamos apenas uma referência a “diferentes 

linguagens”, concernente à grande área “Concepções e Linguagens da Docência” que abarca 

disciplinas: linguagem corporal, leitura e produção textual I e II, fundamentos da alfabetização, 

tecnologias assistivas para pessoas com deficiência visual, prática de libras, prática de braille, 

tecnologias aplicadas à educação, entre outras, a saber: “articular os conceitos didáticos, de 

alfabetização e das diferentes linguagens da docência com vistas à aprendizagem do aluno e 

consequentemente a melhores rendimentos escolares” (PPC, SÃO PAULO, 2011, p.15).  

A justificativa para a inclusão dessa competência na matriz curricular favorece a 

disciplina; linguagem corporal, pois, segundo o documento,  

“conduz os estudos para um campo mais amplo de discussão do movimento 

humano e suas linguagens em uma perspectiva pós-moderna” e ainda assinala 

que a disciplina “Linguagem Corporal, posicionada no 1° semestre, permitirá 

o diálogo com a unidade Tecnologias Aplicadas à Educação, uma vez que a 

tecnologia é uma das linguagens da docência”. (PPC, 2015, p. 23).  

O documento parece apontar que apenas essas disciplinas possibilitam o trabalho com 

as diferentes linguagens, entendendo como linguagens diferentes as tecnológicas e as voltadas 

as áreas de libras e braille. 

 A respeito do perfil dos professores que fazem  parte do curso de pedagogia da 

universidade X, 99% é do sexo feminino. Todos as professoras possuem, no mínimo, 

especialização e o número de mestres e doutores é relevante. As professoras possuem entre 30 

a 70 anos de idade, com tempo de atuação na instituição de até quarenta ano (um).  

Acerca do perfil do aluno egresso, o curso é composto em sua maioria por mulheres. As 

alunas residem principalmente nas zonas sul e leste da capital paulista e têm entre 20 e 35 anos 

de idade. Para a maioria, é a primeira graduação. Percebe-se que grande parte das alunas estuda 

no período noturno com uma pequena diferença numérica entre os dois períodos. A maioria 
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trabalha nas mais diversas áreas para levantar os recursos financeiros necessários para pagar o 

curso.   

Realizei a pesquisa no final do segundo semestre de 2017, enquanto ministrava aulas 

em dois semestres diferentes: no primeiro semestre – atualmente denominado de módulo 

amarelo –, na disciplina de “Metodologia do ensino da educação infantil” e no terceiro semestre 

– módulo laranja – na disciplina: “Educação infantil: berçário e creche”. Estas são as duas 

principais disciplinas que abordam conteúdos programáticos alusivos à educação infantil. Por 

isso, passo a apresentar os seus planos de ensino por meio de um recorte dos conteúdos e 

procedimentos.  

Metodologia do Ensino da Educação Infantil - MEEI 

Disciplina estruturada no primeiro semestre – módulo amarelo – a qual observamos que 

se configura pela compreensão das concepções que envolvem a educação infantil, com a 

proposta de analisar as funções e objetivos desta etapa de ensino. Gira em torno da discussão 

da formação docente e dos eixos de trabalho nesta modalidade, cujo suporte é o RCNEI. Propõe 

o estudo dos instrumentos metodológicos do professor que compreende a organização do 

tempo, espaço, materiais e interações. Apesar da disciplina estar categorizada no PPC em 

“Linguagem da docência”, percebe-se que não apresenta o termo múltiplas linguagens e nem 

faz alusão às diferentes linguagens. Os conteúdos abordam principalmente as áreas de 

conhecimento propostas pelo RCNEI, ou seja, seis aulas são destinadas para contemplar esse 

trabalho. Percebemos que o tratamento dado à metodologia, quando apresenta o conteúdo   a 

respeito dos objetivos gerais para educação infantil, aborda uma atividade prática em que as 

alunas usarão diferentes linguagens para debatê-los. Segue o quadro: 

TABELA 4 – CONTEÚDOS / METODOLOGIA  

CONTEÚDOS METODOLOGIA 

-- Dinâmica de apresentação da disciplina 

Trajetória da Educação Infantil 
Apresentação da linha do tempo demonstrando o 

percurso e conquistas desta etapa de ensino 

Referencial Curricular Nacional para Educação 

Infantil 
Estudo de texto com exposição do assunto 
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Referencial Curricular Nacional para Educação 

Infantil 

Apresentação inicial dos eixos, ponderando as 

especificidades das faixas etárias de 0 a 3 e de 4 

a 5 anos. 

Formação de Professores 
Dinâmica de reflexão a partir de textos que 

tratam da formação 

Objetivos Gerais para Ed. Infantil 
Atividade prática usando diferentes linguagens 

para debater os objetivos 

Rotina Escolar  
Estudo de texto para compreensão e comparação 

de diferentes rotinas 

Cantinhos Pedagógicos Estudo dirigido sobre o assunto 

Cantinhos Pedagógicos 
Atividade prática de organização dos cantos 

vivos 

Debate livro/ oficinas Mesa redonda 

Avaliação na Educação Infantil 
Análise de vídeos, charges, imagens e 

instrumentos avaliativos 

Movimento 
Atividade prática com estratégias para crianças 

de creche e pré-escola 

Música 
Atividade prática com estratégias para crianças 

de creche e pré-escola 

Artes Visuais 
Atividade prática com estratégias para crianças 

de creche e pré-escola 

Linguagem Oral e Escrita 
Atividade prática com estratégias para crianças 

de creche e pré-escola 

Natureza e Sociedade 
Atividade prática com estratégias para crianças 

de creche e pré-escola 

Matemática 
Atividade prática com estratégias para crianças 

de creche e pré-escola 
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Parceria Família e Escola Debate e simulação de reuniões pedagógicas 

Avaliação Individual Questões dissertativas e objetivas projetadas 

Encerramento da disciplina Roda de reflexão sobre o semestre 

 
 
 

Educação infantil: berçário e creche 

 

Localizada no terceiro semestre – ou módulo laranja – essa disciplina foi estruturada 

recentemente, em 2015, com a proposta de tratar especificamente  das peculiaridades das 

crianças dessa faixa etária. Os debates giram em torno do perfil profissional para o trabalho em 

creches ou instituições equivalentes, a fim de levar as alunas a compreensão dos fundamentos 

históricos e pedagógicos, trata sobre a organização e prática dos professores, aborda o trabalho 

de planejamento, da rotina, práticas pedagógicas, ludicidade, conhecimento de mundo e 

linguagens da criança de zero a três anos.  

Observamos que a ementa cita o trabalho com “as linguagens da criança de zero a três 

anos”, contudo não aparece explicitamente quais são essas linguagens, deixando-nos a supor 

que as brincadeiras e as áreas de conhecimento (RCNEI) devem fazer parte delas. Vimos que a 

metodologia apontada favorece bastante o uso de estratégias como vídeos, discussões, leituras, 

ou seja, estratégias que não remetem à experimentação das diversas linguagens, apenas a 

linguagem verbal e escrita. 

TABELA 5 – CONTEÚDOS / METODOLOGIA 2 

 

CONTEÚDOS METODOLOGIA 

Creches no Brasil: história e atualidades 
Apresentação da linha do tempo demonstrando 

o percurso e conquistas desta etapa de ensino. 

A proposta da creche na educação básica: 

Concepções e direitos da criança 

Debate/ discussão de aspectos contidos em 

documentos legais como o ECA sobre a 

temática estudada. 

Cuidados em creche 
Aula prática de demonstração dos cuidados 

básicos oferecidos em creche 
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O professor da creche – perfil, ações e propostas 

frente ao currículo e à realidade e pesquisas em 

creche 

Análise de vídeos a respeito da  temática 

A interação como proposta na infância 
Debate sobre vídeos que demonstram diversos 

tipos de interação 

Parceria família e escola: acolhimento e adaptação Debate e simulação de reuniões pedagógicas 

Culturas infantis e diversidade 

Debate acerca de  vídeos que demonstram 

diversas vivências familiares no contexto da 

creche 

Do direito à proposta de desenvolvimento a partir do 

brincar 

Atividades práticas que envolvam o brincar na 

creche 

Debate livro/ oficinas Mesa redonda 

Organização do tempo e espaço 
Estudo de texto para compreensão e 

comparação de diferentes rotinas 

Especificidades do desenvolvimento e aprendizagem 

da criança de zero a três anos nas propostas 

educacionais. 

Discussões em grupo a partir de experiências 

vivenciadas nos estágios 

 Especificidades do desenvolvimento e 

aprendizagem da criança de zero a três a  anos nas 

propostas educacionais. 

Discussões em grupo a partir de experiências 

vivenciadas nos estágios 

Currículo para escolas de crianças pequenas 
Leitura de textos com atividades práticas 

demonstrando as propostas curriculares 

As áreas do conhecimento desenvolvidas na creche 

Atividades práticas que envolvam conteúdos 

desenvolvidos com as crianças de zero a três 

anos 

Práticas em creches: os bebês e do primeiro ao 

segundo ano de vida 

Confecção de recursos pedagógicos para 

crianças de creche 

Prática em creches: da creche para a pré-escola  Exposição dos recursos confeccionados 

Observação e registro das crianças pequenas 
Análise de vídeos, charges, imagens e 

instrumentos avaliativos 

Avaliação Individual Questões dissertativas e objetivas projetadas 

Encerramento da disciplina Roda de reflexão sobre o semestre 
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3.4   SUJEITOS DA PESQUISA: ALUNAS E PROFESSORAS 

O público alvo que fez parte da pesquisa foram dez professoras e treze alunas do curso 

de pedagogia da universidade X, sobre o qual passo a expor os dados coletados.  

3.4.1 As professoras 

Para a coleta dos dados  do trabalho, foram entrevistadas dez professoras que atuam no 

curso de pedagogia. Inicialmente esperamos que as alunas apontassem essas professoras nas 

entrevistas – pois  uma das questões solicitava que mencionassem as disciplinas e as professoras 

que trabalharam as múltiplas linguagens no curso de pedagogia.  Aconteceu, porém, que nem 

todos as professoras citadas puderam participar, portanto recorremos às professoras que 

estavam alocadas em horários comuns. Entretanto,  pelo fato de a pesquisa ser relacionada com 

a contribuição das múltiplas linguagens na formação, escolhemos as professoras que 

ministraram disciplinas da educação infantil. 

Conseguida a aderência das dez professoras, marcamos data, local e horário, 

individualmente, e realizamos a entrevista que constou do preenchimento do questionário para 

a caracterização do público e da própria entrevista com quatro questões abertas (Anexo A). 

Conforme a tabela abaixo, podemos perceber que a maioria das professoras possuem 

entre 35 a 45 anos; metade tem de 10 a 15 anos de tempo de experiência no Ensino Superior, e 

o mesmo tempo na educação infantil. Todas são formadas em pedagogia, sendo que duas 

professoras possuem uma graduação anterior. 

TABELA 6 – CARACTERIZAÇÃO DAS PROFESSORAS - PERFIL 

 

Com relação ao processo formativo, a tabela abaixo mostra que apenas duas professoras 

não fizeram curso de especialização, enquanto cinco professoras optaram pela psicopedagogia; 
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todas são mestres, sendo que duas possuem mestrado em áreas distintas. Uma professora tem 

formação completa na psicologia, três são doutoras e duas doutorandas, ou seja, a metade tem 

ou está a caminho de uma formação completa. 

 

 

TABELA 7 – CARACTERIZAÇÃO DAS PROFESSORAS - FORMAÇÃO 

 

Uma das perguntas do questionário foi identificar as disciplinas que as professoras 

lecionam ou já lecionaram no curso de pedagogia. Das respostas dadas, podemos concluir que  

nove professoras já lecionaram a disciplina de estágio; oito já lecionaram a disciplina de 

metodologia do ensino da educação infantil, cinco lecionaram a disciplina de educação infantil: 

berçário e creche, três psicologia da educação e literatura infantil; pelo menos duas professoras 

citaram as seguintes disciplinas: estudos sobre e infância, jogos e brinquedos pedagógicos, 

alfabetização e letramento, educação especial, tecnologia educacional e, ao menos uma, citou 

as disciplinas: metodologia da ciência, metodologia da história, neurociência, libras, 

metodologia das artes, corporeidade. 

O gráfico a seguir ilustra as observações feitas anteriormente:   

TABELA 8 – DISCIPLINAS QUE AS PROFESSORAS LECIONAM 
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Podemos perceber, com este gráfico, que as professoras ministram disciplinas de 

diferentes áreas do conhecimento, o que requer domínio de diversos campos e de conteúdos 

variados ao longo da sua atuação no curso de pedagogia. Quanto maior o tempo na instituição, 

maior a diversidade de ofertas. Perguntamo-nos se essa diversidade de conteúdos programáticos 

que elas ministram ou ministraram – o que requer grande responsabilidade na condução da 

tarefa – ajuda ou dificulta seu preparo e domínio. 

3.4.2 Alunas pesquisadas 

A turma escolhida para a entrevista semiestruturada foi a do sexto semestre, turma A, 

unidade Barra Funda, período matutino – alunas egressas de 2017 – pelo fato de ser uma turma 

mais acessível. As alunas em questão já passaram por todas as disciplinas do curso, podendo 

assim participar da pesquisa com mais propriedade do que alunas dos semestres anteriores. 

Foram treze, as alunas que cooperaram com a pesquisa. 

Sobre o perfil das alunas: 

A maioria tem idade entre 30 a 39 anos, o que demonstra ser um público mais maduro 

e que tardiamente concluiu sua primeira graduação. A maioria origina-se de escola pública tanto 

na formação do ensino fundamental quanto do ensino médio. A maioria das alunas concluiu 

seus estudos no ensino médio regular; apenas uma tem magistério, uma fez o ensino supletivo 

e duas possuem experiência da EJA. 
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TABELA 9 – CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DAS ALUNAS 

 

 

Sobre práticas e oportunidades culturais: 

Podemos resumir a tabela, afirmando que os dados apresentam um público que lê pouco, 

sendo que a metade costuma ler artigos científicos; raramente leem jornal, sendo que apenas 

duas  o fazem diariamente, enquanto a Internet é o meio que mais utilizam para se atualizar 

acerca dos acontecimentos. Sobre o uso da biblioteca, seis afirmaram que a frequentam 

razoavelmente e cinco raramente a frequentam. Basicamente todas usam o computador com 

frequência. Apenas uma disse que usa raramente. Sobre as atividades artísticas culturais, oito 

alunas preferem ir ao cinema, sendo que o teatro e o museu aparecem apenas uma vez. Esses 

dados nos fazem pensar na formação cultural defasada das professoras e em como fomentá-la i 

nos cursos de pedagogia para que as crianças pequenas tenham acesso a  diversas manifestações 

culturais.  

TABELA 10 – CARACTERIZAÇÃO DAS ALUNAS – PERFIL CULTURAL 
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Sobre o contato com as múltiplas linguagens: 

A maioria das alunas afirmou que o curso proporcionou conhecimento de múltiplas 

linguagens. Apenas uma discordou. Sobre a pergunta, se todas as disciplinas foram essenciais 

para a formação, a maioria concordou plenamente; uma discordou. Se todos as professoras 

proporcionaram contato com as diferentes linguagens, sete alunas concordaram plenamente, 

três concordaram, duas discordaram e uma discordou completamente. Sobre a pergunta, se o 

curso ampliou os conhecimentos  de artes e cultura: todas concordaram. A última pergunta foi 

se o curso proporcionou contato com elementos das artes e cultura; oito alunas concordaram 

plenamente, quatro concordaram e uma aluna discordou.  

Observando os dados coletados sobre as múltiplas linguagens, percebemos que aparece, 

nas respostas das alunas, um entendimento de que o curso de pedagogia colaborou para a 

formação, proporcionando contato com o entendimento dessas linguagens. Aqui, aparece 

também que as alunas perceberam o trabalho do professor com as linguagens. Ainda não nos 

cabe neste momento analisar o que elas entendem por múltiplas linguagens, pois essas questões 

agora compiladas se referem às perguntas fechadas do questionário (Anexo B). 

 3.5 A COLETA DE DADOS E OS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

A abordagem escolhida por mim foi a qualitativa por entender ser a mais apropriada, 

quando a intenção é analisar a subjetividade que a pessoa carrega, principalmente quando se 

trata de educação. Optei pelas entrevistas semiestruturadas, pois proporcionam uma interação 

com o sujeito investigado, no caso, as professoras e alunas do curso da universidade X, 

favorecendo assim a aproximação e apreensão daquilo que elas vivem, sabem, pensam, fazem, 

sentem e representam. 
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Para coletar os dados, usei o questionário (Anexo B) com algumas questões fechadas e 

outras abertas a respeito do trabalho que a professora executa para propiciar as múltiplas 

linguagens, por meio da entrevista gravada. Pensei que, por este caminho, alcançaria o objetivo 

de analisar a prática pedagógica quanto ao trabalho com as múltiplas linguagens nas disciplinas, 

cruzando esses dados com o material bibliográfico apontado. 

A partir do meu contato e da disponibilidade das professoras, marcamos data, local e 

horário para a execução da entrevista semiestruturada individualmente. 

Inicialmente foi entregue o questionário com uma sequência de perguntas para que a 

professora as preenchesse com as informações iniciais. Tinha como objetivo caracterizar o 

perfil das professoras quanto à sua idade, seu tempo de experiência no ensino superior e tempo 

de experiência na educação infantil. A segunda parte se refere à graduação para identificar a 

formação. A terceira parte é alusiva às disciplinas que ela já ministrara ou ministra no curso de 

pedagogia.  

A entrevista foi realizada a partir da gravação das falas das professoras;  posteriormente 

foram transcritas na íntegra. 

Não temos dúvida de que a entrevista é o instrumento basilar para a obtenção das 

informações necessárias para uma boa coleta de dados, comportando-se como instrumento que 

faz intercâmbio com essas informações.  

Para a coleta de dados com as alunas, igualmente, lancei mão de entrevista 

semiestruturada com perguntas fechadas do questionário e outras abertas a respeito da temática, 

entrevistas essas que foram gravadas e transcritas na íntegra. Acreditamos que, por meio deste 

momento o objetivo de investigar como as alunas identificam nas disciplinas estudadas a 

importância do trabalho com as múltiplas linguagens e da investigação acerca das concepções 

delas quanto às múltiplas linguagens serão atingidos.   

Entendemos que se faz necessário justificar a escolha da abordagem qualitativa para 

esta pesquisa. É certo que uma abordagem qualitativa favorece a compreensão e a interpretação   

dos dados colhidos. Como tratamos de assuntos pertinentes à construção e à formação do 

professor, por meio de múltiplas linguagens, não necessitamos aqui de obter números. No 

entanto necessitamos analisar os dados de forma que estes levem a uma reflexão sobre os fatos, 

pois tratando-se de aspectos subjetivos e formativos, isso amplia a construção dessas reflexões. 

Como sabemos, estamos cruzando informações a respeito de pessoas, de suas experiências, seus 

saberes, suas vivências, ainda que estejam fundamentados por especificidades metodológicas: 
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Quando se fala de pesquisa quantitativa ou qualitativa, e mesmo quando se 

fala de metodologia quantitativa ou qualitativa, apesar da liberdade de 

linguagem consagrada pelo uso acadêmico, não se está referindo a uma 

modalidade de metodologia em particular. Daí ser preferível falar-se de 

abordagem quantitativa, de abordagem qualitativa, pois, com estas 

designações, cabe referir-se a conjuntos de metodologias, envolvendo, 

eventualmente, diversas referências epistemológicas, São várias metodologias 

de pesquisa que podem adotar uma abordagem qualitativa, modo de dizer que 

faz referência mais a seus fundamentos epistemológicos do que propriamente 

a especificidades metodológicas. (SEVERINO, 2007, p. 119). 

Na abordagem qualitativa, faz-se necessário tratarmos os dados colhidos e analisarmos 

as informações obtidas com os sujeitos da pesquisa, os documentos pesquisados, os suportes 

teóricos, enfim, o esforço aqui será o de compreender, de maneira crítica, o sentido que aparece 

ou não nas falas e objetos pesquisados. A tarefa é realizar a análise do conteúdo, como diz 

Severino: 

Envolve, portanto, a análise do conteúdo das mensagens, os enunciados dos 

discursos, a busca do significado das mensagens. As linguagens, a expressão 

verbal, os enunciados, são vistos como indicadores significativos, 

indispensáveis para a compreensão dos problemas ligados às práticas humanas 

e a seus componentes psicossociais. As mensagens podem ser verbais (orais e 

escritas), gestuais, figurativas, documentais. (SEVERINO, 2007, p 121). 

3.5.1  Análise das categorias: 

A partir da minha questão central que busca a resposta da seguinte pergunta: Que 

estratégias formativas para a apropriação das múltiplas linguagens, trabalhadas no curso de 

pedagogia, colaboram para a formação do profissional da educação infantil? E com o objetivo 

geral que é investigar e analisar como os professores do curso de pedagogia, em suas práticas 

educativas, trabalham as múltiplas linguagens na formação do professor de educação infantil.   

Como pontos secundários, os seguintes: identificar as estratégias utilizadas pelas professoras 

no trabalho com as múltiplas linguagens, analisar a prática pedagógica das professoras quanto 

ao trabalho com as múltiplas linguagens nas disciplinas do curso de pedagogia e investigar 

como os alunos identificam, nas disciplinas estudadas, o trabalho com as múltiplas linguagens. 

As categorias serão discorridas, trabalhadas e embasadas tendo estes objetivos como 

norteadores.   

 

 

3.5.2 As categorias: 
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Após colhidos todos os dados dos sujeitos da pesquisa, fez-se necessária a delimitação 

das informações para a organização das categorias tendo como foco a questão central da 

pesquisa que é: Que estratégias formativas para a apropriação das múltiplas linguagens, 

trabalhadas no curso de Pedagogia colaboram para a formação do profissional da educação 

infantil? 

A transcrição das entrevistas realizadas com as professoras e alunas foi um movimento 

que exigiu muito cuidado para não deixar escapar nenhuma fala.  

Para transcrever as entrevistas, ouvi as gravações várias vezes, parando e escrevendo, 

retomando, ouvindo novamente, com a intenção de ser fiel à voz de cada uma. Feito isso, criei 

grandes tabelas para analisar as respostas e, a partir desse momento, pensar nas categorias, pois 

nem sempre o entrevistado responderá aquilo que perguntamos. Classifiquei cada resposta em 

grandes tabelas, na intenção de estudá-las, identificando semelhanças e diferenças, 

contrapontos, ideias e concepções das entrevistadas.  

Para Bardin (2011) faz-se necessário verificar com atenção os temas que se 

repetem com muita frequência nas respostas dos sujeitos, esses temas devem 

ser recortados “do texto em unidades comparáveis de categorização para 

análise temática e de modalidades de codificação para o registro dos dados” 

(BARDIN, 2011, p.100). 

Para o estudo dessas entrevistas, fizemos uso da análise de conteúdo, que é uma técnica 

de investigação muito usada nas pesquisas qualitativas. Sua finalidade é descrever, de forma 

objetiva e sistemática, o conteúdo manifestado pelo sujeito. Escolhi as categorias referidas 

abaixo. Após a leitura minuciosa dos dados que foram gerados, estabelecemos duas categorias: 

1 Concepção de múltiplas linguagens e  a formação docente. 

2 Múltiplas linguagens no curso de pedagogia e as práticas realizadas. 

Em seguida, o material foi explorado e selecionado com o olhar nas categorias criadas. 

Foram recortados e categorizados, o que permitiu reunir maior número de informações.  Assim, 

as falas confirmam ou não as hipóteses levantadas e referenciais teóricos propostos, conforme 

veremos a seguir: 

 

3.6 CONCEPÇÃO DE MÚLTIPLAS LINGUAGENS  E A FORMAÇÃO DOCENTE DAS 

PROFESSORAS 
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Para tratarmos dessa categoria, julgamos necessário conhecer as concepções que as 

professoras possuem a respeito do que são as múltiplas linguagens e o que pensam sobre a 

contribuição delas para a formação de suas alunas. Após verificarmos as falas das professoras 

partiremos para as falas das alunas igualmente sobre essas concepções.   

A pergunta feita para as professoras foi: o que você entende por múltiplas linguagens? 

 60% das professoras entrevistadas responderam que as múltiplas linguagens são as 

“diversas formas de comunicação e expressão do ser humano”, e ainda, “que são diferentes 

formas de o ser humano se comunicar, se expressar”, “maneiras de se comunicar, de estar e de 

sentir, sem ser apenas pela oralidade”. As demais, ou seja 40%, não responderam claramente.  

As falas dessas professoras exemplificam esta afirmação:  

“Elas fazem parte já da vida do ser humano porque elas estão inseridas em 

vários contextos”. (P1).   

“é quando ocorre uma diversidade de oportunidades de estimulação, interação 

e mediação das capacidades cognitivas dentro da conjunção ou circunstâncias 

de eficiência de uma pessoa.” (P6). 

A professora (P7) entende que se referem a abordagens diferentes, como verificamos 

em sua fala:  

“a interação em diferentes abordagens, ampliando a percepção e concepção na 

comunicação e o desenvolvimento integral. Quando se oferecem vários 

meios., diferentes abordagens que ampliam a percepção da pessoa”. (P7). 

A última professora entrevistada concebe as múltiplas linguagens como “recursos”: 

 “entendo por múltiplas linguagens os diferentes recursos ou formas para 

expressar determinado assunto/tema”. (P10) 

Apesar de não definirem, algumas entrevistadas exemplificaram o que poderia ser:  

“A linguagem oral e escrita, a linguagem matemática, natureza e sociedade.” 

(P1). 

“Acho que é quando a gente oferece vários meios, entende? Diferentes 

abordagens que vão ampliar a percepção da pessoa. Entendo que seja isso!” 

(Risos). (P7). 

“Como exemplo: filme, pintura/imagem, teatro, música, dança, expressão 

corporal, poesia, etc.” (P10). 
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Com a fala das professoras que não definiram as múltiplas linguagens, mas deram 

alguns exemplos, podemos perceber que há uma mistura de “coisas” parecendo ser áreas 

específicas, chamadas de “meios ou abordagens diferentes” ou entendidas também como 

“recursos diferenciados” que podem promover a expressão ou comunicação de um determinado 

assunto, deixando as aulas mais interessantes e dinâmicas. Conforme observamos com a P6:  

“Para o professor de creche o trabalho com as múltiplas linguagens é 

essencial, além do conhecimento, do domínio de conteúdo, interação com os 

alunos, a relação entre teoria e prática, uso de recursos didáticos e 

tecnológicos, são apenas algumas das estratégias que facilitarão o processo de 

ensino e aprendizagem.”( Parece que não está se referindo às crianças de zero 

a três anos.)” (P.6) 

Se constatamos nessas falas uma indefinição sobre o que foi pedido, é possível que em 

suas práticas esse trabalho pode não estar claro, pois, conforme entendemos as múltiplas 

linguagens não são “abordagens” e nem tampouco “recursos”. Elas são todas as dimensões 

pessoais que usamos para nos comunicar com o mundo em seus diversos contextos, e todas as 

possibilidades humanas que encontrarmos para expressar nossos desejos, necessidades, 

vontades, anseios, sentimentos. 

 Cabe justificar que as professoras não encontram de forma explícita nem no PPC do 

curso e nem nas ementas das disciplinas, o que seria um trabalho com as múltiplas linguagens, 

portanto fica a cargo de cada professora defini-las em função daquilo que acreditam, de suas 

vivências, de suas experiências ao longo de sua formação, por vias da formação continuada ou 

de seus contatos com outros professores.  Vale lembrar a importância de termos bem claro e 

consciente, aquilo que fazemos em nossa prática educativa, aquilo que queremos fazer, por que 

fazemos e para quem estamos fazendo.  Dahlberg, Moss e Pence (2003, p. 200) lembram. 

Quanto maior for a consciência das nossas práticas pedagógicas, maior a nossa 

possibilidade de mudar por meio da construção de um novo espaço, no qual 

um discurso ou contradiscurso alternativo pode ser estabelecido para produzir 

nova prática.  

Referente à concepção que a maior parte das entrevistadas possui, mesmo as professoras 

que entendem como múltiplas linguagens “as possíveis formas de se expressar e comunicar, 

que não limitaram a áreas ou ações do professor”, percebemos que algumas evidenciaram os 

eixos de conhecimento que o RCNEI aponta em sua proposta. Assim podemos verificar:  
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“A linguagem oral e escrita, a linguagem matemática, natureza e sociedade, 

quer dizer, tudo isso está presente em nossa vida e o que nós temos que fazer 

é interligá-las no contexto educativo pra que elas possam ser desenvolvidas 

em todos os aspectos.” (P1). 

“Múltiplas linguagens são as diversas linguagens que existem, né, própria do 

desenvolvimento do sujeito, por exemplo a criança, ela vai desenvolver essas 

múltiplas linguagens na educação infantil por meio dos eixos, né, música, 

linguagem oral e escrita, movimento, arte, então eu penso as múltiplas 

linguagens dessa forma.” (P2). 

 “Então, eu entendo que as múltiplas linguagens são todas as expressões da 

criança e a expressão dela pode ser visual, pode ser musical, pode ser artística, 

pode ser oral, pode ser escrita, então é a criança ser vista como ser integral que 

tem todas as linguagens prontas para serem desenvolvidas.” (P3). 

“Quando você fala de múltiplas linguagens, me vem duas situações à cabeça: 

o trabalho com as linguagens na educação infantil e o trabalho com as 

tecnologias (nesse caso em geral). Na educação infantil, me remete às 

linguagem oral, escrita, expressão artística, ou linguagem artística, linguagem 

matemática. E na tecnologia as TIC’s, tecnologias da informação e 

comunicação, uso de ferramentas, computadores, internet, meios e formas de 

comunicar. Entendo como uma forma de expressão, uma maneira de se 

comunicar, de estar e sentir.” (P4). 

Das dez professoras entrevistadas, oito já ministraram ou ministram a disciplina de 

metodologia do ensino da educação infantil (MEEI). Aqui percebemos que, para quatro 

professoras que ministraram essa disciplina, o contato com o conteúdo programático reforçou 

o que entendem, pois se reportaram às áreas de conhecimento indicadas pelo RCNEI. Ainda 

que esses conteúdos possam estar fragmentados, pois abordam essas linguagens em recipientes 

estanques a integralidade da criança, entendemos que é relevante a concepção dessas 

professoras. Segue a fala de uma delas, que explicita o que acabo de comentar: 

“O trabalho com as múltiplas linguagens para a formação do professor de 

creche, inclusive previsto nas Diretrizes Curriculares, é esse inicial, pois 

aproxima o docente da forma de expressão e comunicação dos pequenos, faz 

com que ele compreenda como ocorre o desenvolvimento infantil, permitindo 

o desenvolvimento de uma ação pedagógica articulada com as múltiplas 

linguagens que fazem parte do processo de construção do conhecimento” (P9). 

Quanto ao trabalho com as múltiplas linguagens para a formação do professor de 

educação infantil, as professoras foram unânimes ao evidenciarem a importância dessa 

condição, conforme verificamos na tabela. (Anexo C).   

Oliveira (2002) aborda o conceito de múltiplas linguagens quando se refere às diferentes 

linguagens que estão presentes nas atividades pedagógicas que “possibilitam às crianças trocar 



99 

 

observações, ideias e planos” (p.227). Sendo assim, as múltiplas linguagens são “[...] sistemas 

de representação” (p.227). Segundo a autora, essas linguagens estabelecem novos recursos e 

maneiras de aprendizagem, “pois se integram às funções psicológicas superiores e as 

transformam” (p.227). Ainda continua: “Com isso ocorre uma reorganização radical nos 

interesses e exigências infantis, modificando a relação existente entre a ação e o pensamento 

infantil” (p.227). Para a autora, 

A fim de explorar o papel constitutivo da linguagem no desenvolvimento das 

crianças, necessita-se trabalhar com  linguagens verbais, musicais, dramáticas 

e plásticas, entre outras, e dar-lhes oportunidade de imergir no mundo da 

cultura escrita pelo contato com livros e o microcomputador. Podem com isso 

conhecer elementos escritos, pictóricos, dramáticos e outras formas de 

representar o mundo pela produção de sons e gestos. (OLIVEIRA, 2002, p. 

230). 

Com base nas respostas das professoras, percebemos que elas entendem as múltiplas 

linguagens como atividades pedagógicas, como recursos e maneiras de aprendizagem cujo  

intuito é conhecer, aprender formas de representar e de transformar. Observamos que essas 

concepções estão coerentes com a definição de Oliveira (2002). Entretanto essas práticas 

focalizam muito mais o fazer do professor, pois, segundo Friedmann (2005), muito mais do que 

trazer atividades, “precisamos chegar próximo do mundo misterioso e simbólico da criança” 

[...]olhar, observar o que a criança traz, da sua percepção; ouvir o que ela tem a dizer, ficar 

conectados com o nosso próprio corpo, com nossas intuições e emoções, podem nos dar pistas 

interessantes.” (FRIEDMANN, 2005, p. 25). 

A pergunta foi: Como você vê a importância do trabalho com as múltiplas linguagens 

para a formação do professor de educação infantil, especialmente da creche? 

“Elas têm que entender a importância dessas linguagens para o 

desenvolvimento da criança, então se ele tem uma boa formação é, em que foi 

passada justamente a importância de se trabalhar as diferentes linguagens para 

que a criança se desenvolva de forma integral, na prática ele contextualiza isso 

[...]quer dizer, parte disso já está presente em cada uma delas e ele só direciona 

de forma correta, de acordo com cada faixa etária, então ele vai fazer um bom 

planejamento, ele vai incluir toda elas, de forma que sejam trabalhadas, que 

não dá para você trabalhar uma linguagem separada da outra, que elas 

aparecem juntas em vários contextos e o professor de creche, ele tem que 

entender isso. Quando eu brinco com uma criança, quando brinco de 

amarelinha, estou trabalhando matemática. Eu trabalho a parte motora, 

trabalho a questão da interação, eu posso trabalhar a parte escrita, quando está 

escrito CÉU e TERRA, né, então dá pra trabalhar um pouquinho de tudo e ele 

tem que perceber isso pra que ele possa fazer um bom trabalho.” (P1) 
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“Nossa, é muito importante, porque as vezes o professor, ele não se dá conta 

de qual é o objetivo e de que forma ele vai trabalhar na instituição de educação 

infantil, [...] e começa o processo  até de alfabetização das crianças na 

educação infantil, bem precoce, e o processo também de normatização do 

corpo, né, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, em um momento 

em que a criança precisa desenvolver certas competências, certas habilidades, 

então é muito importante  que o professor tenha consciência disso pra não 

reproduzir, né, certos paradigmas lá na escola.”(P2). 

“Muito importante. Eu acho que é pra práxis mesmo, né, porque se ele só tem 

a teoria... não ter a prática, não vivenciar, acho que se eles vivenciarem com 

movimento, com tudo que é possível, eles vivenciarem dentro do próprio 

curso, é mais fácil de guardar, eles vão vivenciar e vão guardar, porque se não, 

fica perdido, né, só fica na teoria. Tem que sentir mesmo na formação deles.”  

(P3).  

“Eu acho que é muito importante [...] A criança dificilmente ela consegue 

oralizar, verbalizar, aquilo que de fato ela tá sentindo, né. Então ela se 

expressa muito mais pelo corpo, pelo desenho, pelo movimento ali, então o 

professor que vai trabalhar na creche é importantíssimo entender essas 

múltiplas linguagens, né, imagina um bebê, [...] Como é que ele vai interpretar 

aquele bebê, conversar com ele, estimular, né, o choro, as manhas, então é 

preciso a coisa do contato corporal, do vínculo, é prestar atenção em tudo, o 

choro, a mordida, a manha, enfim a afetividade como um todo, então é 

fundamental. [...] uma criança de três anos já fala, mas mesmo assim ela não 

tem essa organização tão lógica assim de pensamento ao ponto dela expressar 

com tanta clareza tudo aquilo que ela tá sentindo, então o professor vai fazer 

a leitura por essas outras linguagens e aí ver um pouco do lúdico da criança 

no brincar, a criança de revela, ela tá contando ali sobre ela, sobre a vida dela 

[...]elas contam no desenho, né, no brincar o que que elas passam, então por 

exemplo, se ela tá brincando de professor e ela é a professora e as bonecas são 

as alunas, a forma que ela tá trabalhando com as bonecas é a forma que ela vê 

a professora dela trabalhando com ela. Então ela tá ali, muitas vezes 

reproduzindo uma cena que ela vivencia, então ela tá mostrando a vida dela, 

ela tá te falando as coisas, cabe você saber ler.” (P4) 

“Responderia que a importância é imensa, sem precedentes. Como gestora da 

educação infantil, identifiquei a ausência de repertório artístico e linguístico 

[...] sobre a possibilidade de se trabalhar com diferentes linguagens, recursos 

e materiais, com as crianças da educação infantil). Essa situação deficitária da 

formação do professor de educação infantil vivenciada como gestora, sempre 

me conduziu a buscar e oferecer diferentes possibilidades em minhas aulas na 

formação de professores. Em qualquer matéria alocada, sempre busco uma 

música, uma imagem, uma tela, algo que possa contribuir culturalmente para 

esses alunos, é muito importante!” (P5). 

“[...] para o professor de creche, o trabalho com as múltiplas linguagens é 

essencial, além do conhecimento, do domínio de conteúdo, interação com os 

alunos, a relação entre teoria e prática, uso de recursos didáticos e 

tecnológicos, são apenas algumas das estratégias que facilitarão o processo de 

ensino e aprendizagem.” (P6). 
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“Acredito que é de suma importância, pois é essencial que o professor de 

creche tenha um amplo reportório e proporcione o conhecimento de diferentes 

formas de aprendizagem...principalmente através do brincar. [...] Penso que o 

professor tem que ser criativo...a criatividade deve ser um dos pontos 

principais nesse processo, como, por exemplo: a dança, a música, o desenho, 

a escrita, a manipulação de materiais diversos, o brincar, entre outros.” (P7). 

“[...] eu vejo total importância sobre isso, até porque, se é importante valorizar 

as múltiplas linguagens dessa criança pequena, desse bebê que a gente tanto 

trabalha na educação infantil, antes de trabalhar com essas crianças eu preciso 

trabalhar com esses futuros professores, né, pra que elas possam vivenciar, pra 

que elas possam entender que não é só a oralização, não é só a escrita, que traz 

uma expressão, que traz uma comunicação em forma de imagem, de 

mensagem, então eu acho totalmente relevante pra que esse adulto, esse futuro 

professor saiba, né, usar das suas próprias múltiplas linguagens, o quanto 

também ele possa explorar isso bem, com as crianças.” (P8). 

“O trabalho com as múltiplas linguagens para a formação do professor de 

creche, inclusive previsto nas Diretrizes Curriculares, é essencial, pois 

aproxima o docente da forma de expressão e comunicação dos pequenos, faz 

com que ele compreenda como ocorre o desenvolvimento infantil, permitindo 

o desenvolvimento de uma ação pedagógica articulada com as múltiplas 

linguagens que fazem parte do processo de construção do conhecimento.” 

(P9). 

“O trabalho com as múltiplas linguagens é fundamental para formação do 

professor, especialmente no caso da educação infantil. Por isso, mencionei 

acima que as diferentes linguagens são mais utilizadas nas disciplinas 

pedagógicas.” (P10). 

As professoras compreendem  a importância de as alunas do curso de pedagogia terem 

uma boa formação em relação as múltiplas linguagens para o atendimento ao desenvolvimento 

da criança de forma integral, como vimos em suas falas acima. Contudo, cumpre ressaltar que 

apenas as professoras P4 e P8 destacaram essa importância referindo-se especificamente às 

crianças da creche.   

 “[...], mas a criança dificilmente ela consegue oralizar, verbalizar, aquilo que 

de fato ela tá sentindo [...] se expressa muito mais pelo corpo, pelo desenho, 

pelo movimento ali, então o professor que vai trabalhar na creche é 

importantíssimo entender essas múltiplas linguagens, né, imagina um bebê, 

um professor de berçário, o bebê não fala, né? Como é que ele vai interpretar 

aquele bebê, conversar com ele, estimular, né, o choro, as manhas, então é 

preciso a coisa do contato corporal, do vínculo, é prestar atenção em tudo, o 

choro, a mordida, a manha, enfim a afetividade como um todo, então é 

fundamental. Um bebê não fala, então o professor vai fazer a leitura por essas 

outras linguagens e aí ver um pouco do lúdico da criança no brincar, a criança 

se revela, ela tá contando ali sobre ela, [...]cabe você saber ler.” (P4). 
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“[...]porque se é importante valorizar as múltiplas linguagens dessa criança 

pequena, desse bebê que a gente tanto trabalha na educação infantil. Antes de 

trabalhar com essas crianças eu preciso trabalhar com esses futuros 

professores, né, pra que elas possam vivenciar, pra que elas possam entender 

que não é só a oralização, não é só a escrita, que traz uma expressão, que traz 

uma comunicação em forma de imagem, de mensagem, então eu acho 

totalmente relevante pra que esse adulto, esse futuro professor saiba, né, usar 

das suas próprias múltiplas linguagens, o quanto também ele possa explorar 

isso bem, com as crianças.” (P8). 

Aqui lembramos que as professoras dessa modalidade precisariam  ter uma aguçada 

sensibilidade e percepção para que sejam capazes de conhecer as formas de comunicação das 

crianças pequenas. Reforçamos a ideia de uma formação que tenha um viés fenomenológico 

para que estas professoras encontrem os meios que favorecerão um diálogo com as crianças 

menores, como fala Machado (2010) sobre Merleau-Ponty. 

Pois é a maneira como se olha para a criança, é nossa visão de infância que 

norteia nossas condutas diante delas e com elas; enxergar a criança por meio 

do olhar fenomenológico merleau-pontiano trará interessantes 

desdobramentos para o modo se ser e estar do educador frente às crianças 

pequenas. (MACHADO, 2010, p.23). 

A resposta de uma professora que teve a experiência de gerir uma escola pública revela 

sua preocupação em oferecer as múltiplas linguagens em seu trabalho como professora 

formadora. Ela identificou a ausência de repertório artístico e linguístico em seu quadro de 

professores, enquanto administrava a escola. Seu incômodo revela:  

“Essa situação deficitária da formação do professor de educação infantil 

vivenciada como gestora, sempre me conduziu a buscar e oferecer diferentes 

possibilidades em minhas aulas na formação de professores. Em qualquer 

matéria alocada, sempre busco uma música, uma imagem, uma tela, algo que 

possa contribuir culturalmente para esses alunos.” (P5). 

 Entendemos que essa preocupação é plausível, pois mostra o interesse da 

professora em propiciar uma imersão cultural às suas alunas, na intenção de despertar nelas o 

olhar estético, o que pode favorecer uma maior percepção e sensibilidade quem sabe 

aumentando o interesse e despertando a reflexão sobre outras formas de expressão que essas 

linguagens possuem, contribuindo assim no trabalho formativo do professor. Entendemos que 

a imersão no mundo cultural nos convida, e exige esforços e disposição para o pensar, pois, 

como já dissemos, “quando nossos olhos são abertos para novos olhares, isso nos transforma e 

nos proporciona uma reflexão sobre as nossas ações e práticas pedagógicas”. 
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A professora P7 diz: “[...] a dança, a música, o desenho, a escrita, a manipulação de 

materiais diversos, o brincar, entre outros.” (P7). Fala, porém,  da manipulação de diversos 

materiais e não esclarece essa “manipulação” e nem quais são. Aqui pode estar se referindo a 

materiais que mobilizem a expressão, como tintas, massa de modelar, cerâmica, colagens, 

canetas coloridas, lápis de cera. Contudo todos esses exemplos estão distantes das 

possibilidades de os bebês se expressaram.  

Resumidamente, parece que há certa dificuldade de compreensão do que são as 

múltiplas linguagens que são explicadas somente a partir daquilo que a criança maior é capaz 

de fazer, “linguagens artísticas, musicais, corporais”, ou seja, os meios visíveis que possibilitam 

uma comunicação, às vezes limitando-se às expressões artísticas, os fazeres das crianças, 

mediatizados pelos adultos, tudo isso ligado às formas de comunicação e expressão e não no 

sentido de múltiplas linguagens que os bebês, enquanto seres sociais, imersos numa cultura e 

que são competentes podem estabelecer para além da fala, do brincar, do desenhar e até mesmo 

do choro.  

Entendemos – e concordamos com Barbieri (2012) – que é importante considerar todas 

as faixas etárias dentro da educação infantil, pois cada uma “traz potências específicas”.  

Uma criança de um ano ou menos quer experimentar, sentir o gosto, a textura, 

olhar para as coisas, aprender a engatinhar em espaços de diferentes texturas 

e desafios. Essas experiências fomentam a formação estética das crianças, de 

forma que elas se sintam valorizadas e se envolvam com as ações propostas. 

(BARBIERI, 2012, p. 77). 

Parece que a ideia de vivenciar e explorar essas linguagens no curso de pedagogia – e 

de colocar as alunas em contato com essas possibilidades de expressão – é suficiente para um 

trabalho formativo para as professoras e consequentemente, será para as crianças da creche. 

Essa visão de linguagens limita o que entendemos como múltiplas linguagens, pois 

desconsidera um corpo que age e está num mundo. Um corpo carregado de possibilidades 

inimagináveis e ainda misteriosas que temos como desafios desvendar.   

 

 

3.6.1 Múltiplas Linguagens no curso de pedagogia: práticas realizadas – falas 

das professoras 
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 Para o tratamento desta categoria, buscamos compreender e identificar as 

estratégias formativas utilizadas pelas professoras no trabalho com as múltiplas linguagens no 

contexto escolar.  Para tal, elas responderam duas perguntas: nas disciplinas trabalhadas por 

você, ao longo da sua experiência, quais as estratégias você usa para ofertar as múltiplas 

linguagens às suas alunas e em quais disciplinas? Você poderia exemplificar como são 

trabalhadas em suas aulas?  

 Das dez professoras entrevistadas, apenas uma não citou uma disciplina 

específica; as demais mencionaram e exemplificaram suas estratégias como podemos observar:  

“ [...] trabalho com muitos relatos, eu trabalho com muita produção escrita em 

sala de aula, eu trabalho até com a questão da interpretação porque muitas 

vezes elas têm que fazer representações em sala de aula. Gosto muito de trazer 

música, porque a análise da música também faz com que elas entendam que a 

criança é musical por natureza, então elas tendo esse entendimento, elas 

conseguem ofertar isso às crianças, reconhecendo e valorizando tudo que elas 

têm de produção pessoal, né. Com relação a isso, que elas trazem experiência, 

então na sala de aula eu tenho utilizado muitas estratégias, né, inclusive nessa 

disciplina antropologia, que é uma disciplina muito diferente do que eu estava 

habituada a trabalhar. Eu tenho feito isso e uma das coisas que eu tenho 

utilizado que sai até um pouquinho daquilo que normalmente se faz em sala 

de aula é...são encontros, nós estamos fazendo pequenos piqueniques dentro 

da sala de aula  como momento de interação entre as alunas para que elas se 

conheçam melhor e elas vejam o professor como alguém que é um aliado a 

ele, né, que está ajudando nesse processo.” (P1). 

“eu pedi para ser feita uma entrevista com uma professora de educação 

infantil, para saber se o professor trabalha o tripé da educação infantil, que é 

o educar, cuidar e brincar, e nos eixos de que forma ele trabalhava isso, na 

educação infantil e especificamente com os cantinhos pedagógicos. Elas 

entrevistaram os professores e depois tinham que elaborar os cantinhos 

pedagógicos e depois fizemos uma exposição”. Na disciplina estudos sobre a 

infância,  visita técnica: “vão a campo, né, para poder fazer essa pesquisa, 

coletando esses dados, vai ter um dia de Mostra, que elas vão mostrar de que 

forma as crianças estão vivendo as suas infâncias, inclusive na Vila Maria tem 

um grupo que foi numa aldeia indígena, pra poder entender e conhecer as 

crianças que vivem ali.” (P2).  

“[...]a gente fez um trabalho de sondagem no início e nós usamos, eu usei, 

várias linguagens, então a visual, eu destaquei todas as respostas possíveis, 

nós colocamos na parede, e aí os alunos deveriam responder essas questões 

indo até o local, visualizando, indo até o local, então eles também estavam se 

expressando, caminhando, se movimentando. Nós tiramos fotos, essas fotos 

foram expostas e mostradas para os alunos. Então a gente usou também essa 

dinâmica[...] a gente fez, a dinâmica das balas; então eles se movimentaram, 

eles interagiram um com o outro, e puderam, até nem lembro qual foi 

especificamente a estratégia, estratégia não, qual o objetivo, ah era para dividir 

em grupo para que eles se conhecessem, e nada mais legal do que essa 
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interação e quando o aluno se coloca no lugar da criança, é mais interessante 

pra ele entender como a criança pensa, como a criança age[...]”(P3). 

“formo grupos, eu peço pra elas escolherem pessoas que não estão naquele 

grupo, pessoas de outro grupo, e tentarem representar essas pessoas 

desenhando, elas têm que falar como que elas veem essa pessoa, tanto pela 

aparência como pelas características físicas e pessoas. Assim, fulana é tímida, 

extrovertida, então ela tem a oportunidade de apresentar como ela vê 

fisicamente e como ela sente aquela pessoa, o que é que aquela pessoa 

transpassa pra ela, se é uma pessoa tímida, se é uma pessoa extrovertida, se é 

uma pessoa calma, se é uma pessoa que se comunica bem, então elas tem essa 

oportunidade de falar, de desenhar e aí quem é retratado acaba gostando 

também, porque muitas vezes não vê dessa forma e recebe esse carinho 

também.”(P4). 

“Selecionava obras bem específicas e relacionadas aos temas que gostaria de 

debater, chocar, inquietar. Nas disciplinas (várias) relacionadas à educação 

infantil, sempre me utilizei de músicas, filmes documentários e imagens. Na 

disciplina de tecnologia os recursos sempre foram as próprias TIC’s, uso das 

ferramentas do computador, recursos de internet, blogs.” (P5)   

“A linguagem verbal e escrita por exemplo, são dois parâmetros fundamentais 

no trabalho das múltiplas linguagens. As observações, as possibilidades e 

critérios escolhidos fazem toda e qualquer diferença quando buscamos a 

interação e mediação partindo de conteúdos que levarão as habilidades e 

competências da aprendizagem dos alunos”. (P6) 

“[...] com leituras de artigos, filmes, é... pesquisas na internet, é... uso de 

imagens, entendeu, eu uso recursos variados pra que isso aconteça...é isso...na 

minha rotina, uso muito os jogos de regras quando posso, promovo atividades 

diferenciadas, entre outros.” (P7) 

“Bem, pra exemplificar as múltiplas linguagens trabalhadas em aula, vou 

pegar algumas recentes, como por exemplo quando eu tava trabalhando as 

áreas de conhecimento na educação infantil, onde, como eixo principal 

destaquei a artes. Então dei algumas imagens que foram adquiridas na 

Pinacoteca de São Paulo, distribui para os grupos, trabalhei a exposição oral 

primeiro, né, fazendo algum questionamento das obras que elas conheciam, 

depois disso elas leram as fichas, né, compartilharam o que elas tinham 

entendido das fichas que têm, né, de informação dentro delas, depois nós 

fizemos um trabalho com fotografia, né, onde as alunas se posicionavam, 

produziam aquelas posições, né, reproduziam aquelas obras de arte a partir 

das suas próprias imagens e elas fotografavam, eu também fotografava, e, a 

partir daí, a gente começou a fazer uma pintura, ah, seria uma ideia de releitura 

das obras, mas daí, não no sentido de cópia, né, como muitas delas entendiam 

dessa forma, era uma ideia delas recriarem aquelas obras de arte a partir da 

autoria dela. Daí eu trabalhei com tinta, trabalhei com carvão, trabalhei com 

materiais diferenciados para que elas pudessem entender melhor o trabalho 

para a educação infantil. Posso exemplificar também, a partir de brincadeiras, 

né, então, como quando por exemplo se trabalha a questão do movimento com 

as crianças, sempre tento trazer essas linguagens para o adulto, né, para as 

professoras, futuras professoras que estão em formação. E a ideia é delas se 

movimentarem, delas fazerem brincadeiras. É a questão do vídeo, 
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recentemente também eu trabalhei com elas a ideia de confeccionar recursos, 

é, recursos pedagógicos pra creche, né , pra crianças de zero a três anos. E aí 

a ideia não era apenas elas confeccionarem esses recursos, esses recursos 

pedagógicos, como objetos para que as crianças possam se movimentar, é 

móbile, esses brinquedos que normalmente a gente utiliza muito na educação 

infantil. A ideia era elas confeccionarem e depois disso eu pedi que elas 

fizessem o uso desses objetos com crianças da faixa etária escolhida e daí elas 

teriam que gravar essas crianças utilizando. Então aí eu entendo que também 

algumas linguagens foram usadas e dentre outras, né acho que aí eu tou 

tentando exemplificar as que mais destaco agora no momento.” (P8). 

(Além de salientar que a professora falou de três exemplos de como trabalha as múltiplas 

linguagens na educação infantil). 

“Sim, por exemplo, na disciplina de berçário e creche, abordamos diversos 

assuntos como a importância do brincar para o desenvolvimento infantil, a 

interação como proposta na infância, parceria família e escola, culturas e 

diversidade, organização do tempo e espaço, observação e registro de crianças 

pequenas. Para não limitar às aulas expositivas, divido a sala em grupos, cada 

grupo fica com um tema. A proposta é que apresentem o conteúdo da aula 

usando múltiplas linguagens como jogo, dinâmica, teatro, história, repente, 

dança e música. O objetivo é que eles percebam que podem "discutir" qualquer 

assunto usando às múltiplas linguagens e que esse é um processo que deve 

estar presente na prática pedagógica desenvolvida em sala de aula. É um 

trabalho rico e muito interessante.” (P9). 

“Muitas vezes um filme, uma música, uma imagem ou texto literário pode 

ajudar na compreensão de um determinado conteúdo. Nesses casos, vale a 

pena recorrer a outros tipos de linguagem, além dos textos acadêmicos para 

facilitar a compreensão, ou para problematizar e debater determinado assunto. 

Em outros momentos, também é interessante sugerir aos alunos que 

representem o conteúdo estudado por meio de diferentes linguagens. Nesses 

casos, um teatro/dramatização, uma música, ou outra forma de apresentação 

artística ajuda o aluno a traduzir o conteúdo para outras linguagens facilitando 

o entendimento dos assuntos trabalhados em sala de aula. Nas disciplinas 

metodológicas, as diferentes linguagens aparecem geralmente na apresentação 

de temas da disciplina, em grupos, pensando como um exercício para a prática 

do professor, no futuro. Nesses casos é mais válido a experiência prática que 

refletirá na atuação do futuro professor e ainda na compreensão de como é 

importante, na sala de aula com crianças, abordar as diferentes linguagens.” 

(P10). 

Faz-se necessário destacar a preocupação e a reflexão de uma professora sobre a sua 

prática pedagógica: 

“Eu acho que minhas aulas precisam ficar mais dinâmicas ainda, vou ter que 

explorar mais isso, eu pretendo nos outros encontros, né, agora a gente tem os  

Referenciais Nacionais da Educação Infantil, nós temos encontros pra fazer, 

para perceber os eixos dos referenciais, então ver a sociedade, ver a 

matemática, ver a música, a arte, tudo que tem nos referenciais que dão conta 



107 

 

aí, que nos ajudam pra entender essa criança e essas linguagens. E a gente, e 

eu pretendo, em cada um trazer uma, essa própria linguagem pra eles, 

dividindo os grupos, trabalhando os eixos, ao invés de se falar da música, 

trabalhar a música, ao invés de se falar da matemática, trabalhar a linguagem 

prática da matemática pra que eles entendam isso.” (P3). 

Observamos que, entre as professoras entrevistadas, duas citam como estratégias seus 

fazeres subjetivos, que não estão elencados no plano de ensino, mas fazem parte de sua ação 

pedagógica, pois veem isso como uma possibilidade de ML. (P1 e P4).  

P1 cita “encontros ou piqueniques” dentro da sala de aula, por entender que isso 

proporciona “momentos de interação entre as alunas para que elas se conheçam melhor e elas 

vejam a professora como alguém que é uma aliada a ela e que está ajudando nesse processo.”  

E P4 contou que realiza “exercícios de empatia”, circulando pela sala procurando 

conversar com as alunas: 

“você tem filho?”, um exemplo, né, “E aí, como é que estão as crianças”? Fala 

um pouco, por que você chegou atrasada hoje? Tou achando que você tá 

assim, tá assado, e daí eu vou mostrando pra elas o quanto que elas falam 

coisas sem elas de fato verbalizarem, né, e o quanto que esse olhar do 

professor é importante, na verdade é um exercício de capacidade empática, né, 

empatia...e muitas vezes a gente não percebe isso nas crianças, as crianças 

chegam na aula cansadinhas, não falam nada, estão sonolentas, aí chegar pras 

crianças, que aconteceu? Dormiu tarde? Teve pesadelo? Tá triste? A criança 

não fala nada, mas você percebe, porque você lê as múltiplas linguagens, né, 

num desenho que a criança faz, você consegue ver isso.” (P4). 

Apenas uma professora, apesar de falar em linguagem verbal e escrita, não exemplificou 

como ela trabalha, não deixou isso claro apesar de ser solicitada que desse um exemplo, como 

podemos constatar em sua fala: 

“A linguagem verbal e escrita por exemplo, são dois parâmetros fundamentais 

no trabalho das múltiplas linguagens. As observações, as possibilidades e 

critérios escolhidos fazem toda e qualquer diferença quando buscamos a 

interação e mediação partindo de conteúdos que levarão às habilidades e 

competências da aprendizagem dos alunos”. (P6). 

Duas professoras, P7 e P10, deram exemplos de suas estratégias, porém não detalharam 

como podemos observar: 

 “com leituras de artigos, filmes, é... pesquisas na internet, é... uso de imagens, 

entendeu, eu uso recursos variados pra que isso aconteça...é isso...na minha 

rotina, uso muito os jogos de regras quando posso, promovo atividades 

diferenciadas, entre outros.” (P7). 
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 “um teatro/dramatização, uma música, ou outra forma de apresentação 

artística ajuda o aluno a traduzir o conteúdo para outras linguagens facilitando 

o entendimento dos assuntos trabalhados em sala de aula.” (P10). 

Sete das dez professoras embasaram suas estratégias aproveitando os conteúdos ou 

temas estudados, principalmente os que estavam relacionados às múltiplas linguagens na 

educação infantil, como verificamos em suas falas:  

“É, por exemplo, na disciplina de berçário e creche, eu pedi para as alunas 

para que elas fizessem uma pesquisa de campo. Elas tinham que visitar uma 

instituição de educação infantil, basicamente, a creche para elas observarem 

de que forma era feito o trabalho com as crianças e de que forma elas podiam 

identificar ali os eixos da educação infantil, no caso, as múltiplas linguagens.” 

(P2). 

“[...] nós temos encontros pra fazer, para perceber os eixos dos referenciais, 

então ver a natureza e sociedade, ver a matemática, ver a música, a arte, tudo 

que tem nos referenciais que dão conta aí, que nos ajudam pra entender essa 

criança e essas linguagens. E a gente, e eu pretendo, em cada um trazer uma, 

essa própria linguagem pra eles, dividindo os grupos, trabalhando os eixos, ao 

invés de se falar da música, trabalhar a música, ao invés de se falar da 

matemática, trabalhar a linguagem prática da matemática pra que eles 

entendam isso.” (P3). 

“Bom, eu lembro que eu, quando eu trabalhei com a disciplina educação 

infantil: berçário e creche, eu trabalho a questão das contribuições da 

psicomotricidade, que eu falo de todas as áreas da psicomotricidade, eu falo 

sobre a formação do eu, da autoimagem, da imagem corporal, e daí eu falo 

que a gente constitui essa imagem, não só sobre o olhar que a gente tem, né 

da gente, mesmo, mas o que o outro também nos fala, então eu formo 

grupos[...]” (P4). 

“Na disciplina de disciplina de coordenação do trabalho educacional, quando 

ministrava essa disciplina, sempre trabalhei com obras de arte como 

disparadores de reflexão. Selecionava obras bem específicas e relacionadas 

aos temas que gostaria de debater, chocar, inquietar.” (P5).   

“[...] por exemplo quando eu tava trabalhando as áreas de conhecimento na 

educação infantil onde, como eixo principal, destaquei a artes [...] trabalhei 

com materiais diferenciados para que elas pudessem entender melhor o 

trabalho para a educação infantil[...] Posso exemplificar também, a partir de 

brincadeiras, né, então, como quando por exemplo se trabalha a questão do 

movimento com as crianças, sempre tento trazer essas linguagens para o 

adulto, né, para as professoras, futuras professoras que estão em formação. E 

a ideia é delas se movimentarem, delas fazerem brincadeiras. [...] 

recentemente também eu trabalhei com elas a ideia de confeccionar recursos, 

é, recursos pedagógicos pra creche[...]”. (P8). 

“[...]por exemplo, na disciplina de berçário e creche abordamos diversos 

assuntos como a importância do brincar para o desenvolvimento infantil, a 
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interação como proposta na infância, parceria família e escola, culturas e 

diversidade, organização do tempo e espaço, observação e registro de crianças 

pequenas.” (P9).  

“Nas disciplinas metodológicas, as diferentes linguagens aparecem 

geralmente na apresentação de temas da disciplina, em grupos, pensando 

como um exercício para a prática do professor, no futuro. Nesses casos é mais 

válido a experiência prática que refletirá na atuação do futuro professor e ainda 

na compreensão de como é importante, na sala de aula com crianças, abordar 

as diferentes linguagens”. (P10). 

 Como verificamos, as professoras falaram a respeito das mais diversas 

estratégias e exemplificaram suas práticas, mostrando como elas fazem para trabalhar com as 

múltiplas linguagens em suas disciplinas ao longo do semestre.   

Resumidamente, as estratégias referidas foram: relatos, produção escrita em sala de 

aula, interpretação, representações em sala de aula, música, produção pessoal, pesquisa de 

campo com questionário que elas tinham que responder, partilha de experiências, sondagem, 

fotos, dinâmica das balas,  produção escrita, a produção oral, atividades voltadas pra o lúdico, 

exposição oral, produção de materiais que envolvam essas linguagens, obras de arte como 

disparadores de reflexão, filmes documentários, imagens, pesquisas, mapa conceitual, estudo 

dirigido, estudo de caso, leitura, análise, discussão, reflexão de conteúdo, aula expositiva e 

dialogada, seminários, projetos, portfólios, roda de conversa, fotografias, charges, vídeos, 

desenhos para reproduzir imagens das pessoas, pintura, práticas com teatro, jogos, dinâmicas, 

filme, gravura ou tela e texto literário. Na disciplina de tecnologia, os recursos sempre foram 

as próprias TIC’s, uso das ferramentas do computador, fóruns, recursos de internet, blogs. 

  Verificamos que a disciplina mais citada pelas professoras foi Metodologia de 

ensino da educação infantil (MEEI), e confirmamos que tais estratégias aparecem no plano de 

ensino dessa disciplina: “dinâmica de apresentação da disciplina”, “estudo de texto” “aulas 

expositivas”, “dinâmica de reflexão” “atividade prática usando diferentes linguagens para 

debater os objetivos”, “estudo dirigido”, vídeos, charges, imagens, “roda de reflexão”; 

 A segunda disciplina mais citada foi “Educação infantil: berçário e creche”, cuja 

metodologia indicada no plano de ensino também aparece nas falas das professoras: vídeos, 

charges, imagens, atividades práticas que envolvem a brincadeira, estudo de texto, leitura de 

textos com atividades práticas, confecção de recursos pedagógicos para crianças de creche, 

exposição dos recursos confeccionados. 
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Resumidamente, observamos que as professoras seguem, em boa parte, os indicadores 

metodológicos dos planos de ensino dessas duas disciplinas, mostrando rigor em atender essas 

indicações expostas neles.  

Percebe-se que as professoras trabalham as múltiplas linguagens no curso de pedagogia. 

Destaca-se que todas elas dominam o conceito das múltiplas linguagens conforme a proposta 

nos documentos oficiais: as atividades de multimodalidade, uso de documentário, gêneros 

textuais diversos, leituras, teatro, revistas de divulgação científica, uso de imagens e, conforme 

outros documentos, apontam que são as linguagens verbais, artísticas, plásticas, musicais, 

corporais, entre outras. Por este viés, todas as professoras tentam promover essas linguagens na 

oferta de suas disciplinas.  

Parece-nos que elas não estão erradas, pois buscam ensinar os conteúdos às alunas; 

possuem intenção didática, com propostas claras e tentam promover o ensino/aprendizagem:  

como vimos em alguns exemplos, os conteúdos estão articulados em torno de uma atividade 

intelectual.  

Observa-se que as professoras se preocupam em aproximar suas alunas das múltiplas 

linguagens com variadas estratégias e recursos. Vimos na fala de uma professora que tem 

apenas três meses de experiência no ensino superior, o quanto a incomoda não saber ainda como 

fazer isso em suas aulas.  

De fato, é fundamental utilizarmos diferentes recursos para dinamizar as aulas e 

provocar a aprendizagem das nossas alunas, como vemos nas propostas das autoras 

Vasconcelos e Pereira (2010, p.10), quando dizem: “O professor pode e deve estimular a 

diversidade de linguagens e o emprego dos recursos que estão à disposição de todos, tornando-

os efetivas ferramentas para a construção ativa (e não apenas reprodução mecânica) do 

conhecimento.” 

Além disso, vimos que elas possuem intenções educativas e se preocupam com a 

formação de suas alunas em relação aos conteúdos – conceituais, procedimentos e atitudinais – 

pois propõem às alunas, tarefas, com técnicas diversificadas, mostram métodos, provocam nas 

alunas estratégias educativas, instigam com procedimentos variados, como diz Zabala (1998. 

p. 43)  sobre os conteúdos de procedimentos:  “é um conjunto de ações ordenadas e com um 

fim, quer dizer, dirigidas para a reação de um objetivo. Ler, desenhar, observar, calcular,”  

Vimos inclusive, que algumas professoras se preocupam com os conteúdos atitudinais, 

quando colocam a classe para desenvolver um bom relacionamento entre os pares, promovendo 
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o entrelaçamento, a união, e uma série de ações que favorecem essas aprendizagens relacionais, 

tão importantes para quem lida com seres humanos.  

Entretanto, aqui queremos entender e identificar as estratégias que as professoras 

lançam mão para um trabalho com as múltiplas linguagens para a professora da creche. Para 

isso, propusemos uma reflexão sobre o que elas entendem como um trabalho formativo com 

este conceito.   

Se o que as professoras entendem como múltiplas linguagens, são apenas aquelas 

limitadas as expressões pelas vias orais, as verbalizações, as linguagens artísticas, plásticas, 

visuais, ou coisas que se podem fazer, ou seja, procedimentais, esses recursos e estratégias estão 

adequados para a proposta.  

No entanto, defendemos que as múltiplas linguagens são todas as dimensões pessoais 

que usamos para nos comunicar com o mundo em seus diversos contextos, e todas as 

possibilidades humanas que encontrarmos para expressar nossos desejos, necessidades, 

vontades, anseios, sentimentos, pensamentos, ideias, sem limitarmos as áreas de conhecimento 

e nem tão pouco números que as categorizam, entendendo que esse trabalho depende muito da 

faixa etária da criança. Essas múltiplas linguagens terão um grau de maior ou menor 

complexidade. Por essa linha, entendemos que a maioria desses recursos e estratégias apontadas 

pelas professoras não dará conta de formar professoras para escutar, olhar, compreender, estar 

atentas para captar as mensagens enviadas pelas crianças da creche, perceber seus interesses e 

necessidades. 

Por isso, defendemos uma formação que alcance essa dimensão. Uma professora com 

um olhar sensível, ouvidos atentos para escutar, mãos prontas para acolher, pés que corram ao 

encontro dos seus alunos, buscando verdadeiramente e integralmente uma prática completa por 

meio de uma percepção aguçada e sensível. Propomos uma formação que desenvolva uma 

pedagogia da sensibilidade e percepção, um olhar apurado para captar as mensagens enviadas 

por meio dos gestos, posturas, sons, manhas. Assim sendo, nenhum recurso de ensino e 

aprendizagem ou estratégia didática dá conta disso. Pensamos como Barbieri quando diz:   

Acreditamos que ensinar e aprender são ações de um processo de mão dupla 

entre sujeitos, que só terá significado e valor quando alunos e professores 

estiverem questionando, refletindo, refazendo, ouvindo, falando, agindo, 

observando, acolhendo e crescendo juntos. (BARBIERI, 2012, p. 13). 

3.6.2 Concepção de Múltiplas Linguagens e a formação docente . falas das 

alunas 
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Ao estudarmos as respostas das alunas, entendemos que essa categoria  serve tanto para 

as professoras quanto para as alunas, pois ambos os grupos responderam as mesmas perguntas, 

quais foram: o que você entende por múltiplas linguagens e qual a importância delas para a 

formação da professora da creche.  

Das treze alunas entrevistadas, apenas duas – apesar de darem exemplos – não 

responderam de forma explícita, como vemos abaixo:  

“As múltiplas linguagens vêm desde quando nascemos, né, a linguagem sobre 

o choro, depois a gente vai falando da linguagem corporal, aí depois vem a 

fala, a pedir, até chegar a fase adulta e sempre vai desenvolvendo.”( A11) 

“Então, a linguagem escrita, né, a língua escrita, a arte, que na arte já inclui a 

música, a dança, arte visual, a oralidade também”. (A12) 

Observa-se que das treze alunas, quatro se referem às múltiplas linguagens como “as 

várias formas de se ensinar um determinado conteúdo”, “maneiras de abordar um assunto”, ou 

a possibilidade de “apresentar um assunto de diferentes maneiras”. Nas suas falas podemos 

verificar que as relacionam ao trabalho didático da professora, pois seus exemplos citam 

recursos, estratégias ou propostas utilizadas: 

“Ah, é quando, é o professor trabalha assim, trabalha teatro, trabalha a música, 

trabalha dança, todos os tipos de linguagem, acredito eu que seja isso, né?” 

(A6). 

“Pode ser através de vídeos, música, diversas formas de expressar”. (A1). 

“Você pode trabalhar um assunto por meio de livros, por meio de música, por 

meio de teatro, então seria uma abordagem de diversas formas”. (A2). 

“[...] vídeo, teatro, música e continuar naquele assunto de formas 

diferenciadas para que o aluno ou discente entenda que há várias maneiras de 

você explicar o mesmo conteúdo.” (A3). 

Apenas quatro alunas não se referiram às múltiplas linguagens no sentido restrito ao 

ambiente escolar como vemos respectivamente abaixo:  

“um meio de interagir, entender” (A4). 

“é uma forma de expressão que você não se atrela a uma linguagem só, onde 

todas vem se intercalando, estão sempre em uma nova criação.” (A8). 
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“formas de representar aquilo que se pensa” (A7). 

“diversas formas de comunicação, de expressão”. (A9). 

O que diferencia suas respostas das demais é que estas não vincularam o que entendem 

por múltiplas linguagens ao ambiente escolar, como as alunas abaixo também o fizeram quando 

responderam:  

“são as formas que são utilizadas pra representar aquilo que se pensa, então, 

dentro de sala.” (A7). 

“poder ampliar o conhecimento do aluno através dessas múltiplas linguagens, 

de apresentar várias linguagens, não só ficar presa a um tipo só de linguagem, 

então dispor pra criança essa multiplicidade de línguas de diferentes 

aprendizagens.” (A10). 

“são as diferentes formas de aprender, não só aquela aula expositiva, mas a 

aula prática, as aulas em loco, aquela convivência com o objeto de estudo, as 

diferentes formas de aplicar uma disciplina.” (A13). 

É interessante observar que a aluna A7 se refere às múltiplas linguagens como uma 

possibilidade de “emancipação” da linguagem. 

“o professor utiliza, desde a linguagem escrita, né, que a gente tá passando da 

parte – como que eu posso dizer – arcaica que seria lousa, pra tecnológica, né, 

utilizando slides, utilizando vídeos, além da própria fala do professor.” (A7). 

A aluna A5 parece que possui um entendimento confuso sobre as , porém ao final de 

sua fala diz que o professor deve lançar mão das múltiplas linguagens, “pois quanto mais 

linguagens, melhor o aproveitamento delas.” 

“As múltiplas linguagens pra mim significa como você relaciona uma coisa à 

outra, de conhecimento, o qual o objetivo é chegar a síntese de o que você 

quer alcançar aquilo, essas linguagens conversando umas com as outras, você, 

por exemplo, a escrita, a leitura,  ou interligada com a arte, que seja, você 

saber internalizar essa parte, você consegue absorver e passar esse conteúdo 

maior. Então, quanto mais linguagens, melhor o aproveitamento delas.”(A5). 

A aluna faz um esforço para explicar o que entende por múltiplas linguagem,  

relacionando-as  aos conteúdos trabalhados em disciplinas como letramento e alfabetização. 

Refere-se às  disciplinas de libras e braile.  Vê a internet como múltiplas linguagens:  
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“Bem, é, múltiplas linguagens, eu acho que além, né, da língua portuguesa, 

que a gente aprende, na faculdade a gente aprende com a aquisição da escrita 

e também do letramento, existem as outras linguagens que podem ser, o braile, 

pode ser também é libras, eu acho que além de ser a escrita, pode ser a parte 

oral, a parte visual, pode ser uma contação de história, como eu aprendi na 

faculdade, eu acredito que possa ser a internet, que é uma outra linguagem, 

um outro meio de você poder interagir, entender. Eu acho que é isso!”(A4). 

Resumidamente, percebe-se que algumas alunas não conseguem definir múltiplas 

linguagens, e que a maioria as vê como recursos didáticos ou estratégias pedagógicas, que 

devem ser bastante variadas em sala de aula. As alunas entendem as múltiplas linguagens  como 

meios para ensinar um conteúdo, pois citam: aula expositiva, aula prática, vídeos, dança, 

músicas, livros, slides, teatro,  abordar um assunto por parte oral, a parte visual, a contação de 

história, língua escrita, arte. Percebe-se que. quando falam de delas, poucas alunas as abordam 

como formas de comunicação e expressão, sendo isso sempre atrelado aos recursos que elas 

entenderam que facilitaram sua formação, que deverão ser usados quando elas estiverem 

atuando em suas salas de aula,  o que não deixa de ser verdade, mas os recursos e estratégias 

apontados são sempre para atender crianças mais experientes. Em resumo: quando dão esses 

exemplos, parece que elas as veem como formas de aprender e de ensinar, ou seja, 

procedimentos que levam a um conhecimento que se restringe ao ambiente escolar e não como 

possibilidades comunicativas de se expressar de uma criança que é competente. 

Percebemos que apenas uma aluna se referiu às múltiplas linguagens como algo nato e 

que se desenvolve independentemente do uso de recursos ou estratégias pedagógicas e 

didáticas, pois aqui estamos nos referindo à primeira infância, ou seja, crianças que não  

utilizam a oralização, nem as técnicas visuais, artísticas, teatrais para se expressar. 

“a linguagem do choro, depois a gente vai falando da linguagem corporal, ai 

só depois vem a fala, já pede, até chegar a fase adulta e sempre vai 

desenvolvendo.” (A 11) 

Sabemos que, apesar da imaturidade dos bebês, ao nascer, e ao longo do processo de 

desenvolvimento, eles tentam estabelecer uma interação com o outro. Nesta tentativa eles 

experimentam todas as suas possibilidades humanas, enviando mensagens por meio de olhares, 

posturas, gestos, balbucio, choro, sorrisos, pelo corpo, jogo do faz de conta, como jeitos 

diversos de tentar comunicar suas necessidades, interesses, vontades, desejos, ou seja, somos 

competentes desde que nascemos. Os bebês são esses seres competentes, auditivos, visuais, 

expressivos, que tentam interpretar o mundo à sua volta. Portanto, as trocas interativas, 
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comunicativas, precisam ser olhadas com olhares atentos no sentido de entender isso como 

múltiplas linguagens. 

O papel da professora deve ser o de pesquisadora interessada em observar as crianças e 

percebê-las como expusemos. Portanto o curso de pedagogia deve provocar essa formação em/ 

e para suas alunas, levando-as a  perceber que a criança é competente, que é capaz de interagir, 

de iniciar formas diversas de se comunicar com os outros e que se expressa em sua 

singularidade.  

Defendemos aqui um programa de formação inicial das professoras para que elas 

possam ver as crianças como esses seres competentes para interagir, para se comunicar, se 

expressar com o corpo, sem uso da fala, então precisarão olhar as crianças como portadoras das 

múltiplas linguagens. Defendemos aqui uma formação prévia de qualidade que utilize  oficinas 

formativas e reflexivas, tendo como base teóricos que ampliam a sensibilidade e a percepção 

das professoras.  

Em relação a importância das múltiplas linguagens para a formação da professora da 

creche, duas alunas disseram que a criança precisa ser vista de forma integral e que, se a 

professora usar as múltiplas linguagens na creche, ela  irá levar ao desenvolvimento das crianças 

em sua integralidade. A primeira aponta para a prática da professora que deveria utilizar  

recursos (visto como ML) para ensinar os conteúdos; já a segunda aluna lembrou das fases do 

desenvolvimento infantil e da contribuição de Piaget, pois lembrou a fase sensório-motora, 

dando a entender que os sentidos promovem a ampliação das múltiplas linguagens. 

“A importância é que utilizando dessas múltiplas linguagens você consegue 

desenvolver a criança de uma forma mais integral, né, ela consegue se 

expressar de diversas formas que você consegue atingir, como nós 

percebemos também no estudo de ciências que quanto mais vias você se 

utilizar para atender a um determinado conteúdo, mais fácil ela consegue 

internalizar esse aprendizado, então se você for ensinar, por exemplo, as cores 

pra ela, se você ensinar as cores visualmente, mostrar, falar, cantar uma 

música, isso vai facilitar mais para que ela desenvolva e aprenda isso.” (A1). 

“Essencial, por quê? Eu acho que, como a criança, ela ainda tá em formação, 

ela ainda é muito pequena, e quando ela tá nessa fase sensorial, motora, enfim, 

em que a parte dos sentidos é que ela vai começar a aprendizagem, quando 

você mostra uma variação grande de linguagem, ou seja, por meio visual, 

auditivo, por meio do tátil, enfim, é, você consegue ampliar um pouco mais o 

desenvolvimento dessa criança, é assim que eu imagino.  Então, assim, você 

contar uma história pra criança, ou você fazer uma dinâmica com algum 

alimento que ela possa manusear, ou sentir ou cheiro, ou passar um desenho 

que tenha algo didático, de acordo com a idade, eu acho que isso é 

extremamente benéfico pra o desenvolvimento cognitivo dela.” (A4). 
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 “Bom, eu acredito que quando o professor estimula, que o discente 

aprenda de diversas formas, ele tá preparando para a atuação dele na 

creche, porque só ficar lendo sobre os teóricos, sobre pesquisas, é, na teoria, 

eu acho que fica uma coisa muito vaga, até por conta dos estágios, eu acho 

que você trabalhar com atividades que você faria com a criança, faz toda a 

diferença pra quando você se formar e for atuar com esse público você consiga 

desenvolver de forma melhor.” (A2).  

Quando as alunas dizem que as crianças devem ser vistas de forma integral estão 

perfeitamente corretas, quando citam que devem aprender de diversas formas e estimuladas, 

igualmente estão corretas, porém, parece que falam apenas da atuação da professora como 

protagonista sendo a criança colocada como ser passivo, que recebe o “ensino”, por meio das 

múltiplas linguagens  acionadas  pela professora.  

Uma aluna apresentou uma visão diferenciada sobre a importância  formativa na 

dimensão das múltiplas linguagens, talvez vendo como a possibilidade de estabelecer  vínculos 

e de aproximação. 

“Eu acho muito importante, porque além da gente aprender a parte teórica, 

essa parte das múltiplas linguagens, ela te dá esse espaço de você se achegar 

mais com a criança. Eu acho que te deixa mais à vontade com a criança. Te dá 

o aconchego maior. Porque as múltiplas linguagens ela te passa outras formas 

de você trabalhar, você vai entender a teoria do que tá acontecendo com a 

criança nessa fase, mas também você vai saber a forma de trabalhar com ela, 

se achegar mais próximo. As múltiplas linguagens, ela te possibilita isso, de 

você ficar mais à vontade com a criança, de você trabalhar em formas 

diferentes.” (A3). 

Duas alunas comentaram reflexivamente sobre a sua formação, sendo que uma delas  

citou a interdisciplinaridade, dando exemplo desse tipo de trabalho que a professora deve fazer 

na creche e a outra relembrou a questão da construção da criança e como as múltiplas linguagem  

favorecem essa construção, e acrescentando como pretende trabalhar no futuro. 

“Da creche?...é trabalhar com a interdisciplinaridade do que a criança, ela traz 

da casa dela, isso facilita muito, se trabalhar por exemplo com música, a 

música, ela representa várias partes que a criança pode...que o profissional 

pode trabalhar várias partes com a música, e vai introduzir a matemática, já 

vai introduzir a leitura, mesmo que a criança não seja própria pra aquilo, mas 

que ela já faça sentido porque ela traz de casa essa parte, de outras linguagens 

se tornando uma ali, só a música trabalhar, então, essas partes Então isso traz 

muito significado pra essa aprendizagem também, pra minha formação. Pra 

minha formação, eu vou trabalhar  em diversos contextos, não vou simplificar 

um contexto só, o que eu puder trazer é, na minha formação, que agregue e 

que faça esse meu aluno passar de um estágio a outro, que signifique algo pra 

ele, [...]Tem que fazer sentido pra que lá na frente ele possa agregar mais 

outras coisas em cima daquilo que ele aprendeu, a educação infantil ela é super 
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importante, ela é uma base mesmo pra depois agregar outros conteúdos, então 

o professor ciente disso, com certeza, ele só vai ajudar nessa parte, 

colaborar.”(A5). 

 “Então, eu atualmente, eu tô fazendo meu TCC, sobre a importância da 

brincadeira, apesar de ser no ensino fundamental, eu acredito que essa 

importância tem que ser um ciclo mesmo continuado, é importante o professor 

entender que essas linguagens elas favorecem nessa  construção, eu acredito 

que não existe ensino pra uma criança, ensino-aprendizagem sem essas 

linguagens, eu tô defendendo isso no meu pré-projeto, e pra mim, futuramente 

eu desejo ser essa professora, que vai levar toda essa linguagem, todo esse 

conhecimento pra dentro de sala de aula.”(A6). 

Duas alunas falaram  da expressão da criança. A primeira disse que é importante, porque 

a professora pode aprofundar e desenvolver um trabalho voltado para a expressão como uma 

arte; a segunda, citou a importância de compreender melhor como a criança se expressa e se 

comunica pelo corpo: 

“.Ah, é de extrema importância, que é através dessas múltiplas linguagens que 

ele pode, é, aprofundar, desenvolver um trabalho de importância com as 

crianças, voltada pra uma expressão, diria que de uma arte invisível.” (A8). 

 “É importante pra criança se desenvolver e a gente compreender a criança por 

que nem muitas vezes essa criança fala, o corpo dela também fala, se ela tá 

mal ela não vai falar que tal mal, mas o corpo dela vai falar que ela tá mal, daí 

é uma maneira de linguagem, e é fundamental o professor saber disso pra 

desenvolver o aluno e pra ele mesmo se desenvolver.” (A11). 

Outras duas alunas referiram-se à criação de materiais e outros meios: a primeira disse 

que é importante, pois as múltiplas linguagens permitem que a professora crie material para 

usar com as crianças para desenvolver o seu aprendizado;  a segunda aluna citou a importância 

de um trabalho com as múltiplas linguagens  para a professora da creche, porque pode 

proporcionar outros meios que não somente a brincadeira. 

“A professora de creche, ela é muito engessada no fato de que ela só trabalha 

com os cuidados das crianças, né, então, as múltiplas linguagens vai permitir 

que ela crie um material, né, que ela possa ter essa liberdade em sala de aula, 

de aproveitar o que já vem junto com a criança, no dia a dia dela pra poder 

desenvolver alguma necessidade dentro de sala, pra desenvolver o 

aprendizado dela.” (A7) 

“Eu vejo de grande importância, por conta que as vezes a gente fica muito 

presa a algumas situações na escola, a creche nem tanto porque é mais o tripé 

né, brincar, cuidar e educar, então ele tá apoiado na brincadeira, no lúdico, 

mas apresentar pras crianças, as vezes fica muito preso só nas brincadeiras, 

acha que vezes as crianças não são capazes. Então apresentar isso pras 



118 

 

crianças, né, obras de arte, a questão até da construção da matemática, com os 

blocos, os blocos lógicos, então apresentar pra criança a todo tempo essa 

diversidade.” (A10). 

Interessante observar que duas alunas falaram da visão de mundo da professora. A 

primeira falou em ampliar a visão de mundo da professora e a segunda, que ajuda a professora 

a olhar por vários ângulos. Esta última, porém, não lembrou que a pergunta era para a formação 

da professora da creche. 

“Bom, é, amplia a visão de mundo do professor, né, não fica, no caso só 

naquela, naquele tradicional, então essa é a educação nova que a gente fala, 

então no caso acho que é ampliar a visão de mundo.” (A9). 

“É todos nós entendemos de formas diferentes determinada informação, então 

se é passada de uma única maneira, acredito eu que nem todos vão absorver, 

vão captar a informação, toda aquela informação por completo, então a 

importância das múltiplas linguagens é olhar aquela situação por vários 

ângulos, pra poder ter um melhor aprendizado e passar isso pro aluno, que o 

aluno também precisa dessas múltiplas linguagens. Ficar na mesmice também 

deixa a aula desinteressante.” (A13). 

Uma aluna salientou a importância para a formação, pois as aulas podem ficar mais 

dinâmicas. Falou que deve ter objetivos nas aulas, saber usar os recursos corretos, saber lidar 

com as crianças:  

“Então, as múltiplas linguagens são muito importantes, porque não é só a 

linguagem escrita, ou a linguagem oral, mas não é, são várias formas de 

trabalhar a linguagem, deixar sua aula mais dinâmica, mais objetiva, 

desenvolver várias habilidades dos seus alunos, a grande importância também 

dessas aulas é aprender como trabalhar, saber os recursos né, corretos, pra tá 

utilizando, ter objetivos, não é só propor uma atividade e ficar no vazio, tem 

que ter objetivos, aprender a entender cada aluno, sua especificidade, né, suas 

características, em todos os aspectos culturais, econômicos, sociais, tudo! 

Aprender a lidar com seu aluno e através de todas as linguagens deixar 

também a minha aula mais dinâmica, mais interessante pra eles.”(A12). 

Resumidamente, verificamos que a maioria das alunas percebem que as múltiplas 

linguagens estão presentes no curso e a importância para a sua formação, ainda que tenha 

aparecido apenas nas falas de duas alunas, uma preocupação para atuar com elas com as 

crianças pequenas. Elas falaram sobre a possibilidade das múltiplas linguagens serem 

aprofundadas para desenvolver um trabalho que esteja voltado à expressão e sobre a 

necessidade de a gente compreender a criança que ainda não fala, pois o corpo dela fala, 
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entendendo isso como uma linguagem de fundamental importância. O professor “deve saber 

disso pra desenvolver o aluno e pra ele mesmo se desenvolver.” (A11). 

Conforme dissemos, as contribuições de Vygotsky em relação à criança em seu 

desenvolvimento, suas expressões faciais, suas pequenas ações, suas interações num corpo que 

se movimenta e que fala o tempo todo, ou seja, age nas ML. 

3.6.3  Múltiplas Linguagens no curso de pedagogia: práticas realizadas pelas 

professoras. (respostas das alunas). 

Nesta categoria, buscamos investigar como as alunas identificam, nas disciplinas 

estudadas, o trabalho com as múltiplas linguagens. Para tal, elas responderam duas perguntas: 

“Aponte as disciplinas/professores que trabalham e trabalharam as múltiplas linguagens no 

curso de pedagogia e como as professoras as trabalharam, quais as estratégias foram usadas, 

dando exemplos”. 

Das treze alunas entrevistadas, cinco responderam diretamente as disciplinas, suas 

respectivas professoras e deram exemplos, enquanto as demais responderam comentando o 

trabalho realizado por pelo menos uma das professoras e duas alunas se preocuparam em falar 

como o trabalho foi importante para a sua formação: 

“eu me lembro do T que fez a parte da contação de história em literatura, a K 

com a parte de letramento, mostrando pra gente bastante, nomeando bastante 

é, essa parte das linguagens, da multiplicidade delas, é a N também com a 

alfabetização, com a aquisição da escrita, quando ela fez com que a gente 

elaborasse o portfólio, as atividades, o visual que tem que ter, as imagens, 

enfim, é, o braile na execução dos exercícios, e da parte tátil, enfim,[...]” (A1). 

“[...]com a NL, eu tive a aquisição da escrita e lá abordou bastante a contação 

de estórias, as inferências fizeram muito significado pra mim, que a gente não 

se atenta, a mostrar o livro, a ilustração do livro, é, isso pra criança tem que 

ter um significado, as inferências pra que elas possam participar dessa 

contação de história, o que você leva de material pra eles trabalharem melhor, 

é, na hora de reescrever essa história, [...] alfabetização e letramento com a 

KR”. (A5). 

“Sim, professor A né, que ele deu a aula de arte, professora K, com 

Alfabetização, a N também, é na aquisição da linguagem oral e escrita que 

trabalhou muito essa parte das linguagens. A  L que deu a aula de libras, a G 

também que deu aula sobre oralidade, dá pra entender bastante.” (A12). 

“[...],mas, entre eles, tem, a professora K, né, que nas disciplinas que nós 

tivemos com ela, foram três, o currículo que foi uma das mais importantes [...] 

“É, arte, também acredito que trabalha as múltiplas linguagens de uma forma 

bem ampla, ah, foram muitas, [...]”(A9). 
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“Humm, tenho em mente a professora K que passou um trabalho sobre a 

AMORIM LIMA, que foi um marco na minha formação, que me fez entender 

uma forma diferente de lecionar, eu acho que se eu não tivesse ido na Amorim 

Lima, se eu não tivesse pesquisado sobre essa escola eu não imaginaria uma 

forma diferente de dar aula, [...]Uma outra forma também que me marcou 

bastante foi com a professora J, que todas as atividades que ela propôs que nós 

fizéssemos com os nossos alunos, ela fez conosco, então nós colocamos a mão 

na massa pra fazer as atividades, nós sabemos como que faz, porque nós 

passamos por isso, então é interessante saber o que a criança passa pra gente 

passar também, então isso aconteceu com as atividades e com os estudo do 

meio. O portfólio da N também foi um fator bem importante na minha 

formação.”(A11). 

Essa aluna destacou uma proposta até então não comentada pelas demais alunas, quando 

disse que uma professora as colocou para experienciar todas as atividades que haviam elaborado 

para as crianças, no sentido de perceber o que a criança sente ou passa. Aqui evidenciamos esse 

tipo de formação, pois, como diz Barbieri em relação às artes e acreditamos  não equivaler 

apenas para essa linguagem: “ O professor que trabalhar com artes com seus alunos ele precisa 

trabalhar, primeiramente, com ele mesmo.” (BARBIERI, 2012, p. 146). 

Uma aluna percebeu que durante todo o curso teve contato com o trabalho com as ML 

e se preocupou em destacar a disciplina Neurociência dando ênfase nas tecnologias: 

“Eu acredito que durante todo o curso de pedagogia os professores utilizaram 

dessas linguagens que eu acabei de falar, principalmente da tecnológica. 

Então, o que tá mais recente, é o a disciplina de Neurociência, que era muito 

interligado videoaula, fala e escrita e representação de imagens na aula de 

metodologia de ensino da história.” (A7). 

A aluna (A10) percebeu que o trabalho com as ML apareceu em todas as disciplinas, 

mas não atentou para isso enquanto ela cumpria as disciplinas do currículo: 

“Ah, alfabetização e letramento, aquisição da leitura, estudos sobre a infância 

também falou bastante, berçário e creche, currículo, falou um pouco de uma 

coisa que a gente não estava acostumada, de uma certa forma foi múltiplas 

linguagens. Eu acho que todas as matérias que davam mais ênfase à criança, 

como ela aprende, de uma certa forma, ela tinha que mostrar essas múltiplas, 

né, então a criança não aprende só na escrita, ela aprende de diversas formas.” 

(A10). 

É interessante perceber que, enquanto para a maioria das alunas entrevistadas foi 

possível reconhecer que as professoras trabalharam as múltiplas linguagens, para esta aluna 

(A8), não foi tão claro assim, como vemos em sua fala a seguir: 
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“Sim, eu tive o professor A como referência neste último semestre, onde ele 

falou sobre múltiplas linguagens, como ela tá acontecendo e pra mim, assim, 

é algo novo, porque até então eu não me atentava a isso.” (A8). 

Nas respostas das alunas, seis disciplinas aparecem uma vez, são elas: metodologia da 

história, libras, jogos e brinquedos pedagógicos, corporeidade, neurociência e arte. As 

disciplinas metodologia da língua portuguesa, metodologia da ciência, currículos e programas 

e estudos sobre a infância são citadas por oito alunas. As disciplinas educação infantil: berçário 

e creche e literatura infantil, por seis alunas. A disciplina alfabetização e letramento aparece na 

fala de quatro alunas. Cinco alunas referem-se à disciplina aquisição da leitura e escrita e seis 

alunas, à disciplina metodologia de ensino da educação infantil como disciplinas que 

trabalharam as múltiplas linguagens. Os professores mais citados são: K, por dez alunas; NL 

por quatro alunas; G e TL, por três alunas, M, AL e A, por duas alunas e J, M e V aparecem 

uma vez. 

 Sobre como as professoras trabalharam as ML e quais as estratégias foram 

usadas, as alunas citam os Seminários e as Visitas Técnicas como estratégias, outras, as 

atividades que envolvem trabalho com a leitura, teatro, dança, fantoche, diário de bordo, 

portfólio e a contação de história que horas aparece como estratégia, horas como atividade. Das 

treze alunas entrevistadas, três citaram o teatro com o trabalho com contação de histórias 

infantis, como podemos ver em suas falas: A2, A3 e A5. 

“[...]Ele não só ficou na teoria, então a gente não apresentou slides, a gente 

não fez trabalho escrito. Ele propôs que a gente fizesse o teatro como faria 

com as crianças. Então eu acredito que isso fez toda a diferença.”(A2). 

“[...]os contos infantis, da gente produzir o teatro sobre eles, apresentar em 

sala, onde cada um dos grupos teve a oportunidade de apresentar um teatro 

diferenciado, da sua forma, fazendo um trabalho super diferenciado, [...]a 

gente mexesse como o nosso corpo, nosso emocional, com a nossa 

desenvoltura [...]” (A3). 

“A aquisição da escrita (disciplina) mesmo teve a leitura que nem eu citei, 

teve a contação de história, é, teve um portfólio que teve bastante [...]fez muito 

sentido pra mim, porque a gente trabalha mais com o som, como a gente fala 

aquela letra, então acho que isso ajuda muito a facilitar a alfabetização dessa 

criança nessa linguagem.” (A5). 

Quatro alunas falaram do seminário, como estratégia; a aluna (A6) respondeu que foi 

uma estratégia. Dentro do seminário, as múltiplas linguagens apareceram com a dança, teatro, 
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fantoche, e contação de história.  A aluna A13 citou o seminário e as visitas técnicas. E quatro 

alunas entenderam as visitas técnicas como estratégias que favorecem as múltiplas linguagens: 

“[...] trabalho com listas, num seminário que nós fizemos. Nesse trabalho, nós 

tínhamos que explicar como alfabetizar as crianças utilizando listas, [...] 

ficamos muito restritas a isso, a alfabetização, a escrita e tal e aí ela trouxe 

uma música de Oswaldo Montenegro e a gente achou bem legal que dá pra 

trabalhar com as crianças que traz uma reflexão muito grande, né, que era pra 

pensar em fazer uma lista sobre coisas pessoais como sonhos, amigos, não só 

como uma coisa segmentada.”(A1). 

“[...] tanto na exposição das aulas, quanto até pra passar o conteúdo, foram 

passados na maneira de vídeos, que é um tipo de linguagem, na maneira de 

uma contação de história, ou permitindo como se faz essa contação de história, 

[...]palestras, seminários, vídeo, aula, eu acredito que até a parte das 

disciplinas em EAD, são outro tipo de linguagem e uma linguagem até numa 

modalidade atual que você consegue, enfim, um outro tipo de linguagem 

mesmo, a distância.” (A4). 

“Ah, no seminário, a gente trouxe bastante coisa assim, por exemplo, a gente 

trouxe dança, a gente trouxe teatro de fantoche, a gente trabalhou, é, contação 

de história nos cantinhos pedagógicos, é, que eu me lembre acho que foi isso 

mesmo.” (A6). 

“As estratégias usadas foram as visitas, né, as visitas nos locais do estudo da 

aula, os trabalhos de seminário e a importância de viver a atividade no lugar 

do aluno. É saber o que o aluno passa pra poder saber o que esperar do aluno, 

então eu acho que essas estratégias foram estratégias essenciais pra meu 

aprendizado.” (A13). 

“ [...] atividade que nós fomos fazer no MASP, uma atividade que nós fomos 

aqui no Memorial da América Latina, visitar uma exposição, ou seja, foi uma 

aula diferente, uma aula que não ficou só em sala de aula, foi uma aula que 

ele passou pra gente sobre artes, foi algo novo, assim, a gente teve contato 

com uma obra.” (A8). 

“[...] sim, não só trabalhar na sala de aula, sair em visitas, museus, isso ajudou 

bastante, acredito que a gente possa fazer isso também com os nossos alunos 

da pedagogia, não só como fizeram com a gente, adultos, mas com as crianças 

também.” (A9). 

“Sim, com trabalhos, com desenho, com pinturas, apresentações desses 

trabalhos, teve visita no Memorial da América Latina, trabalhou bastante com 

slides, né?” (A12). 

“As estratégias usadas foram as visitas, né, as visitas nos locais do estudo da 

aula, [...]” (A13).  
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A preocupação de uma aluna foi contar que o professor lançava mão de recursos 

audiovisuais como facilitadores da aprendizagem. Ela não respondeu mencionando uma 

estratégia, no entanto se reportou a recursos audiovisuais como facilitadores das múltiplas 

linguagens: 

“[...] quando ele utilizava da fala e não se entendia a matéria, ele já recorria 

ao recurso de vídeo, ou ao recurso de slides que ele já tinha a matéria, um 

pouco resumida, ou mais um pouco explicativa.” (A7).  

O diário de bordo foi apontado por uma aluna (A10), como sendo um trabalho em que 

ela verificou as múltiplas linguagens. 

“A gente fez, agora nesse último semestre que foi bem legal, pra mim, que foi 

o diário de bordo, então a gente apresentou tanto a linguagem escrita como 

fotos. no nosso diário a gente tinha a intenção de levar as crianças pra visitar 

o espaço, então de uma certa forma você aprendeu, pra mim, foi muito 

interessante, porque eu nunca tinha feito assim a fundo, na disciplina da 

metodologia da geografia.” (A10). 

Como vimos, as alunas identificaram que as professoras trabalharam com as múltiplas 

linguagens durante o curso de pedagogia em diversas disciplinas. Elas falaram das disciplinas, 

das professoras e das estratégias ou dos recursos audiovisuais e deram exemplos de como isso 

aconteceu.  

Por meio das falas das alunas, foi possível perceber que as professoras promoveram o 

contato com as alunas realizando seminários, com uso de dança, música, teatro, com contação 

de histórias, uso de fantoches, usaram vídeos em aulas expositivas, usaram slides em aulas 

explanatórias de conteúdos. A videoaula do espaço de aprendizagem virtual também foi citada 

como promotor de uma linguagem diferenciada.  As alunas foram colocadas em contato com 

exposição de artes, palestras, trabalharam com portfólio,  e slides,  visitas técnicas diversas 

inclusive a museus. Citaram o diário de bordo como estratégia para registro por meio da escrita, 

e com fotos, os trabalhos com desenhos e pinturas, ou seja, basicamente foram as mesmas 

estratégias que as professoras responderam quando perguntadas quais as estratégias se utilizam 

para ofertar as ML no curso de pedagogia. 

Resumidamente, observamos que tanto as professoras quanto as alunas possuem o 

mesmo entendimento sobre um trabalho formativo nas múltiplas linguagens.  

Destacamos aqui que algumas estratégias de ensino favorecem as múltiplas linguagens, 

se temos clara a nossa intenção didática, Por exemplo, destacamos o diário de bordo como um 
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recurso que favorece a reflexão e o registro, a documentação, o registro reflexivo sobre o 

processo e entendemos que é formativo desde que as alunas compreendam e vivenciem as 

propostas. 

Como vimos, tanto nas falas das alunas quanto das professoras, a questão das visitas 

técnicas para exposição de arte e museus sendo significativos para elas. Sabemos que são 

experiências estéticas para ambos os grupos.  Uma exposição onde não se permite tocar em 

nada não será um bom lugar para as crianças. 

Em virtude do que foi mencionado observa-se que, apesar de as professoras e alunas 

terem conhecimento das múltiplas linguagens, percebe-se que, quando focalizamos o público 

da creche, dos bebês, a maioria das entrevistadas respondem práticas de múltiplas linguagens 

apenas para as crianças maiores, da pré-escola. Isso pode indicar o quanto é difícil a 

compreensão dessas  linguagens dirigidas  às crianças da creche.  

Concordamos com Fochi (2015), em suas pesquisas referindo-se às potencialidades das 

crianças da creche, especialmente dos bebês.  Cabe ao professor descobrir pistas acerca do 

trabalho docente para essa faixa etária e assumir que sabemos muito pouco sobre as crianças, 

como elas aprendem e tudo aquilo que podem fazer.  
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CAPÍTULO 4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da minha questão central – que estratégias formativas para a apropriação das 

múltiplas linguagens trabalhadas no curso de pedagogia colaboram para a formação do 

profissional da educação infantil? – e, tendo como o objetivo geral, investigar e analisar como 

as professoras do curso de pedagogia, em suas práticas educativas, trabalham essas múltiplas 

linguagens na formação da professora de educação infantil, chegamos às considerações finais 

deste estudo. 

Tendo em vista as políticas públicas, percebemos que, sobretudo os documentos oficiais 

analisados, diferenciam-se na profundidade de suas ações, por conta, é claro, da sua natureza, 

sendo que os que mais se destacam na questão das múltiplas linguagens são as Orientações 

Curriculares: Expectativas de aprendizagens e orientações didáticas para a Educação Infantil 

(2007) e a  Base Nacional Comum Curricular (2017), por explicitarem com mais clareza, como 

deveria ser o trabalho com as “múltiplas linguagens” na educação infantil, em especial, no 

segmento da creche.   

Destacamos, contudo, a BNCC, pois se detém nas crianças menores – da creche – assim 

como direciona o olhar para elas,  mesmo que considere a criança integralmente, e destaque 

que as crianças são  seres de direitos, que se constroem imersos numa cultura, e estão inseridas 

no sistema de ensino da educação básica, mesmo que estabeleça indicadores para boas 

propostas curriculares, seria necessário que o trabalho da creche fosse diferenciado daquele da 

pré-escola, por conta das diferenças cognitivas, emocionais e físicas, gritantes dessas crianças.   

Outro aspecto que constatamos é que, em alguns documentos oficias, o termo utilizado 

é “múltiplas linguagens” e, em outros, “diferentes linguagens”.  Contudo, nenhum documento 

definiu o significado de cada um dos termos. O que encontramos foram exemplos/categorias 

do que poderia ser cada um deles. Com isso, podemos afirmar que essa situação não colabora 

para uma atuação mais precisa com um trabalho que amplie a noção do que poderiam ser as 

múltiplas linguagens.  

Também observamos que, nos documentos “Diretrizes Curriculares para o Curso de 

Pedagogia (2015)” e no “Projeto político pedagógico da Universidade X” para a formação das 

professoras analisadas, não há esclarecimento sobre um trabalho formativo direcionado à 

formação da professora que atuará com os bebês. 

Em virtude dos fatos mencionados, enfatizamos a importância de se introduzirem, no 

currículo do curso de pedagogia, conhecimentos teóricos e práticos específicos para a docência 
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com crianças na faixa etária de zero a três anos. Uma formação para além das linguagens 

categorizadas como apresentamos pelas vias dos autores abordados numa abordagem da 

pedagogia da infância.  

A respeito desse aspecto, sugere-se que haja uma revisão dos conteúdos ensinados nos 

cursos de pedagogia. Deveríamos investir na formação de profissionais atentos às práticas 

comunicativas que valorizem as múltiplas linguagens das crianças da creche. Apostamos na 

ideia de que essa ampliação propiciaria à professora mais instrumentos para olhar, escutar e 

acolher as expressões e as linguagens das crianças, incentivando-as em suas manifestações. 

Com a análise dos dados gerados na pesquisa, constatamos que, apesar de as professoras 

e as alunas terem conhecimento das múltiplas linguagens, ainda é um conhecimento distante do 

trabalho a ser realizado na creche. A maioria das entrevistadas respondeu que práticas de 

múltiplas linguagens eram apenas para as crianças maiores, ou seja, com o segmento da pré-

escola. Isso poderia indicar o quanto é difícil a compreensão das múltiplas linguagens para as 

crianças da creche. 

Pela observação dos aspectos analisados, verificamos que a formação docente com 

bebês é ainda um assunto recente no Brasil, e um tanto difícil de se compreender, pois, mesmo 

que se estudem os conteúdos propostos pelas disciplinas do curso, e se conheçam  indicadores 

dos documentos oficiais, parece que ainda não está claro o fato de que os bebês têm agência, 

que são seres pensantes, que são – e não virão a ser apenas quando crescerem –, que eles 

possuem desejos e intenções e que são capazes de iniciar uma comunicação pelas vias dos 

sentidos. 

Além disso, é preciso que se amplie o olhar tanto das professoras formadoras quanto 

das alunas, a fim de que se considere que as crianças são diferentes entre si. Isso implica 

propiciar uma educação baseada em condições de aprendizagem que respeitem essas diferenças. 

Para tanto, os conceitos da fenomenologia de Merleu-Ponty favorecem a ampliação desse ser 

totalizante, pois o olhar e a escuta atenta são elementos constitutivos na formação das 

professoras. 

Nas respostas dadas pelas professoras a respeito das estratégias que contribuem para 

uma formação docente, comprometida com um olhar que valorize as múltiplas linguagens, elas 

apontaram que realizam um trabalho diversificado, contemplando as linguagens artísticas, as 

plásticas, as visuais e atividades que são feitas em sala de aula, tais como desenhos, uso de 

imagens, brincadeiras, confecção de recursos pedagógicos para crianças de creche, gêneros 
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textuais diversos, teatro com contação de histórias, música, entre outros. Por este viés, todas as 

professoras tentam promover essas linguagens na oferta de suas disciplinas. Contudo, tal 

trabalho é ainda direcionado ao segmento da pré-escola.  

Além disso, com as respostas dadas, constatamos que as estratégias ainda desconhecem 

o que poderia ser realizado com a criança que está na creche. Parece-me que o desconhecimento 

da pedagogia da infância, mais especificamente, dos primeiros anos da criança, poderia criar 

obstáculos para uma atuação mais qualificada nesse segmento.  

Provisoriamente, consideramos que múltiplas linguagens são todas as dimensões 

pessoais que usamos para nossa comunicação com o mundo em seus diversos contextos e todas 

as possibilidades humanas que encontrarmos para expressar nossos desejos, necessidades, 

vontades, anseios, sentimentos, pensamentos, ideias, sem limitarmos as áreas de conhecimento, 

nem tampouco a números que a categorizam. Dependendo da faixa etária da criança, essas 

múltiplas linguagens terão um grau de maior ou menor complexidade, pois, segundo Merleau-

Ponty, não deve haver uma divisão no ser humano. Sendo assim, o homem é uma totalidade, é 

um corpo que está em contato direto com o mundo em seu sentir, em seu pensar e em seu agir. 

Portanto, seria necessária uma sólida formação profissional nas múltiplas linguagens 

para o contato com as crianças pequenas. Logo, algumas disciplinas, no curso de pedagogia, 

poderiam fomentar a formação estética das professoras, articulando experiências formativas 

sensoriais e totalizantes, por meio de vivências em oficinas cujos conteúdos programáticos 

sejam imbricados na dimensão da formação docente, para o  desenvolvimento  da observação, 

da reflexão, do olhar atento às manifestações comunicativas, assim como por meio de exercícios 

e de práticas de sensibilização, reflexão e criação. Sugerimos que essas vivências em oficinas 

poderiam compor as 400 horas de prática – componente curricular – que estão distribuídas ao 

longo do processo formativo do curso de Pedagogia.  

Vale destacar que a realização de ações que promovam a autonomia das crianças, que 

valorizem as múltiplas linguagens, só é possível quando o espaço institucional propicia a 

autonomia da professora.  

É imprescindível que sejam valorizadas ações de cuidado com os bebês: a professora 

também cria condições e vínculos que educam a partir do toque, do olhar direto, da face a face, 

da conversa e do afeto. Neste sentido é que propomos que essas ações sejam percebidas e 

experienciadas no curso de pedagogia. 

Resumidamente, constatamos: 
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-  Os documentos oficiais tratam de termos diferentes – múltiplas linguagens e diferentes 

linguagens – e o conceito de múltiplas linguagens está mais direcionado para a pré-escola; 

- As professoras que atuam no curso de pedagogia ainda estão mais preocupadas no 

processo de formação do profissional que atuará no segmento pré-escola do que na creche. 

Nesse sentido, a formação do professor do curso de pedagogia deveria olhar com mais atenção 

o segmento da creche;  

- As professoras do curso de pedagogia ainda precisam aprofundar os conhecimentos 

sobre os bebês para desenvolver um trabalho perceptivo, baseado na escuta e olhar atento, como 

elementos constitutivos importantes para a formação inicial, a fim de reconhecer as múltiplas 

formas de expressão dessa faixa etária. 

- As professoras do curso compreendem a importância de as alunas da pedagogia terem 

uma boa formação em relação as múltiplas linguagens para o atendimento ao desenvolvimento 

da criança de forma integral. Todavia, a maioria se referiu às linguagens citadas no RCNEI, que 

utiliza uma proposta que separa e divide áreas estanques, o que demonstra uma dificuldade em 

entender a criança como ser integral. Cumpre ressaltar que apenas duas professoras destacaram 

essa importância se referindo especificamente às crianças da creche.   

É importante ressaltar a singularidade e particularidade das crianças da creche. As 

professoras precisariam adquirir esses olhares sobre essas especificidades, quando estiverem 

ministrando suas disciplinas. Preconizamos uma formação bastante consistente das professoras,  

que considere os direitos das crianças: estas devem ter experiências de se expressar, de 

vivenciar as diferentes possibilidades de linguagens, principalmente os bebês. 

Reforçamos a proposta de envidar esforços para que os cursos de pedagogia considerem 

a escuta, o olhar atento, a percepção e sensibilidade como elementos constitutivos na formação 

docente dos professores da educação infantil, especialmente da creche. 

Finalizando, a relevância desta pesquisa se dá por evidenciar que poderíamos ter mais  

estudos relacionados às múltiplas linguagens – principalmente, a dos bebês –  e  de como elas 

poderiam ser inseridas nos cursos de formação das professoras. 
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ANEXOS 

ANEXO A: QUESTIONÁRIO APLICADO AS PROFESSORAS 

Cara professora,  

 

Convido-a a participar voluntariamente da pesquisa intitulada: “As Múltiplas 

linguagens e o processo de formação do professor de educação infantil”, que desenvolvo 

no Programa de Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Presbiterana 

Mackenzie. 

Desde já, agradeço a sua colaboração! 

 

Atenciosamente, 

Kézia Costa de Oliveira Rocha Carvalho 

 

 

 

1ª PARTE - PERFIL 

 

Idade: __________________________________________________________ 

Tempo de experiência no ensino superior______________________________ 

Tempo de experiência na educação infantil_____________________________ 

 

Graduação: 

 

Formação: ______________________________________________________ 

 

Pós graduação: 

 

(   ) Lato sensu___________________________________________________ 

(   ) Stricto Sensu_________________________________________________ 

(   ) Doutorado___________________________________________________ 

 

Disciplinas e semestre que leciona (ou já lecionou) no curso de pedagogia. 
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_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

ENTREVISTA COM AS PROFESSORAS - GRAVAÇÃO 

 

2ª PARTE – SOBRE AS MULTIPLAS LINGUAGENS E ESTRATÉGIAS 

UTILIZADAS 

 

1. O que você entende por Múltiplas Linguagens. 

2. Nas disciplinas oferecidas por você, ao longo da sua experiência nesta 

universidade, quais as estratégias você usa para ofertar as M.L às alunas? Em quais disciplinas? 

3. Você pode exemplificar como as M.L são trabalhadas em suas aulas? 

4. Qual a importância do trabalho com as M.L. para a formação do professor da 

Creche? 

 

Muito obrigada por sua participação! 

 

Kézia Carvalho 
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ANEXO B: QUESTIONÁRIO APLICADO ÀS ALUNAS 

Cara aluna,  

Convido-a a participar voluntariamente da pesquisa intitulada: “As Múltiplas 

linguagens e o processo de formação do professor de educação infantil”, que desenvolvo no 

Programa de Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Presbiterana Mackenzie. 

Desde já, agradeço a sua colaboração! 

Atenciosamente, 

Kézia Costa de Oliveira Rocha Carvalho 

 

1ª PARTE: CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL 

1. Quantos anos você tem? 

(A) De 19 a 24 anos. 

(B) De 25 a 29 anos. 

(C) De 30 a 39 anos. 

(D) De 40 a 49 anos. 

(E) De 50 anos ou mais. 

2. Em que tipo de escola você cursou o ensino fundamental? 

(A) Todo em escola pública. 

(B) Todo em escola privada (particular). 

(C) A maior parte em escola pública. 

(D) A maior parte em escola privada (particular). 

(E) Metade em escola pública e metade em escola privada (particular). 

3. Em que tipo de escola você cursou o ensino médio? 

(A) Todo em escola pública. 

(B) Todo em escola privada (particular). 

(C) A maior parte em escola pública. 

(D) A maior parte em escola privada (particular). 

(E) Metade em escola pública e metade em escola privada (particular). 

4. Que tipo de curso de ensino médio você concluiu? 
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(A) Ensino médio regular. 

(B) Profissionalizante técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola etc.). 

(C) Profissionalizante magistério de 1º ao 5º ano (Curso Normal). 

(D) Educação de Jovens e Adultos. 

(E) Supletivo. 

5. Além dos textos e livros escolares, quantos livros você leu no último ano? 

(A) Nenhum 

(B) No máximo um 

(C) Entre dois e cinco 

(D) Mais de oito 

6. Quais são os tipos de artigos e livros que você costuma ler? 

(A) Artigos científicos 

(B) Obras de ficção 

(C) Obras de não ficção 

(D) Livros técnicos 

(E) Livros de autoajuda 

(F) Livros de religião 

(G) Outros. Quais?________________________________________________ 

7. Com que frequência você lê jornal? 

(A) Diariamente 

(B) Algumas vezes por semana 

(C) Somente aos domingos 

(D) Raramente 

(E) Nunca 

8. Que meio você mais se utiliza para se atualizar acerca dos acontecimentos? 

(A) Jornais 

(B) Revistas 

(C) TV 

(D) Rádio 

(E) Internet 
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(F) Redes Sociais 

(G) Outros. Quais?________________________________________________ 

9. Com que frequência você utilizou a biblioteca da instituição? 

(A) Nunca 

(B) Raramente 

(C) Com razoável frequência 

(D) Muito frequentemente 

(E) Outro. Qual?__________________________________________________ 

10. Com que frequência você utiliza o computador? 

(A) Nunca 

(B) Raramente 

(C) Às vezes 

(D) Frequentemente 

(E) Sempre 

11. Entre as atividades artístico-culturais listadas abaixo, qual constitui sua preferência para o 

lazer? 

(A) Cinema 

(B) Espetáculos teatrais 

(C) Shows musicais e/ou concertos 

(D) Dança 

(E) Visitas a museus e centros históricos 

(F) Exposições de artes plásticas 

(G) Nenhuma 

(H) Outro. 

Qual?____________________________________________________________ 

2ª PARTE:  ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

12.  Você exerceu a docência durante o curso de licenciatura? (exceto estágio, participação 

em programas de estágio ou inserção à docência) 

(A) Sim.   

(B) Não. 

13.  Você está atuando na área de Educação? 
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(A) Sim. 

(B) Não. 

Observação: Se sua resposta foi negativa, dirija-se a questão 16 

14. Em qual nível e/ou modalidade de ensino você atua?  (Pode marcar mais de uma opção) 

(A) Educação Infantil. 

(B) Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano. 

(C) Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano. 

(D) Ensino Médio. 

(E) Outro: _________________________________________________ 

15.   Por que você não exerce a docência atualmente? 

(A) Aguardo ingresso por concurso público. 

(B) Trabalho em outra área. 

(C) Continuo os meus estudos. 

(D) Não tive oportunidade. 

(E) Não tenho interesse. 

(F) Outro  

3ª PARTE: SOBRE O CURSO DE PEDAGOGIA  

 Assinale a alternativa que melhor expressa o seu nível de concordância em relação às 

afirmações sobre o curso de pedagogia. Responda, numa escala de 1 (discordo completamente) 

a 4 (concordo completamente), qual o seu grau de concordância com cada uma das afirmações. 

Os valores 2 e 3 representam posições intermediárias.  

 AFIRMAÇÕES          (Marque apenas UMA opção em cada linha.) 1 2 3 4 

16 O curso proporcionou conhecimento de múltiplas linguagens      

17 Todas as disciplinas foram essenciais para minha formação     

18 Todos os professores proporcionaram contato com diferentes linguagens     

19 O curso ampliou meus conhecimentos sobre as artes e cultura     

20 O curso proporcionou contato com elementos das artes e cultura     

 

Muito obrigada! 

Kézia Carvalho 
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ENTREVISTA COM AS ALUNAS - GRAVAÇÃO 

 

1. O que você entende por Múltiplas Linguagens? 

2. Aponte as disciplinas/professores que trabalham e trabalharam as Múltiplas 

Linguagens 

3. Como os professores trabalharam as ML? Quais as estratégias foram usadas? 

Exemplifique. 

4. Qual a importância do trabalho com as ML para a formação do professor de 

Creche. 

 

Muito obrigada! 

Kézia Carvalho 
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ANEXO C: TABELA PARA ANÁLISE DAS RESPOSTAS DAS PROFESSORAS SOBRE AS 

MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

TABELA PARA ANÁLISE DAS RESPOSTAS DAS PROFESSORAS SOBRE AS MÚLTIPLAS 

LINGUAGENS NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFESSORAS 

 

PALAVRAS-CHAVE 

P1 entender a linguagem das crianças/ ter boa formação/ desenvolvimento infantil 

de forma integral/ bom planejamento/ interdisciplinaridade. 

P2 ter consciência da modalidade/ conhecer os objetivos da EI para não cair em 

práticas cerceadoras. 

P3 Importância para a práxis / vivenciar no curso/ sentir na formação. 

P4 entender as diferentes linguagens porque as crianças da creche não oralizam 

plenamente/ professor interpretar as necessidades/ responder aos estímulos/ 

lúdico/ o que a criança revela. 

P5 ausência do repertório artístico e linguístico do professor em sua formação/ 

contribuição cultural nas suas aulas. 

P6 interação professor-alunos/ conhecer os alunos/ relação entre teoria e prática/ 

uso de recursos didáticos e tecnológicos/ processo de ensino e aprendizagem. 

P7 ter amplo repertório/ proporcionar o conhecimento de diferentes formas/ lúdico/ 

ambiente/ autonomia/ habilidades afetivas, cognitivas e sociais/ criatividade 

para ofertar diversas linguagens. 

P8 trabalhar com os futuros professores valorizando suas linguagens/ vivenciar e 

entender/ usar suas próprias ML. 

P9 previsto nas DCNEI/ aproxima o docente da forma de expressão e comunicação 

dos pequenos/ compreensão do desenvolvimento infantil/ processo de 

construção de conhecimento do docente. 

P10  trabalho com ML nas disciplinas pedagógicas. 
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