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Mais do que nunca, é preciso possibilitar ao educando a descoberta 

de cores, formas, sabores, texturas, odores, diversos daqueles que a 

vida moderna lhe proporciona. Ou, com mais propriedade, é 

preciso educar o seu olhar, a sua audição, seu tato, paladar e olfato 

para perceberem de modo acurado a realidade em volta e aquelas 

outras não acessíveis em seu cotidiano. Deste modo, a arte pode 

consistir num precioso instrumento para a educação do sensível, 

levando-nos não apenas a descobrir formas até então inusitadas de 

sentir e perceber o mundo, como também desenvolvendo e 

acurando os nossos sentimentos e percepções acerca da realidade 

vivida.  

Duarte Junior (2010, p.23 e 26) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A experiência, a possibilidade de que algo nos passe ou nos 

aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção, um gesto 

que é quase impossível nos tempos que correm: parar para 

pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais 

devagar, olhar mais devagar e escutar mais devagar; parar para 

sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a 

opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o 

automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os 

olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a 

lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar 

muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. 

 

                                                Jorge Larrosa, (2004, p.154) 

 



 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa discorreu sobre o aguçar da percepção da criança e do professor da Educação 

Infantil com relação a si mesmos, ao outro e ao entorno, como fonte para resgatar a sensibilidade 

nas ações educacionais, vislumbrando as artes e suas linguagens como eixo integrador do 

currículo da Educação Infantil, vivenciadas por meio de propostas que valorizaram os 

movimentos corporais, o brincar, o corpo como fonte de sentidos e conhecimentos, delineando 

caminhos que efetivaram a Aprendizagem Significativa das crianças. As ações desenvolvidas 

tiveram inspiração no estudo da Fenomenologia da Percepção de Maurice Merleau-Ponty – no 

que tange à abertura ao contacto; e no estudo da teoria da Aprendizagem Significativa de David 

Ausubel – em seu aspecto relacional, a fim de embasar teoricamente os livros didáticos do 

Sistema Mackenzie de Ensino e Mackenzie Educacional, focos desta pesquisa. Optou-se por 

uma abordagem qualitativa, por constituir uma diretriz mais apropriada para compreender o 

contexto em que a pesquisa foi realizada: professoras e seus alunos na Educação Infantil e o 

processo de aprendizagem neste grupo. Para tal, foi realizada a coleta de dados por meio de 

utilização conjunta de observação, depoimentos, documentação fotográfica, análise documental 

de relatórios de avaliação e entrevistas, instrumentos pelos quais os sujeitos foram observados 

e analisados - nesta pesquisa três professoras, dois alunos, uma coordenadora pedagógica e uma 

diretora educacional. Os resultados obtidos foram significativos, pois mostram que houve 

apropriação de conhecimentos que contribuíram para um novo olhar sobre o conceito da 

percepção no espaço escolar desvelando o perceber a si, ao outro e ao entorno nas situações de 

aprendizagem, denotando a presença de sensibilidade nas ações educacionais. Todo o 

percorrido, partindo da percepção aguçada das professoras e das crianças, da consideração aos 

seus conhecimentos prévios, da compreensão e reflexão sobre os conceitos aprendidos, abriu 

as portas para a ocorrência da Aprendizagem Significativa. Com esses resultados pretende-se 

contribuir para uma maior visibilidade da importância da Educação Infantil, primeira etapa da 

Educação Básica no Brasil, garantindo a infância nos espaços escolares com mais leveza, 

possibilitando às crianças o desenvolvimento integral de suas potencialidades por meio do 

brincar, da expressão espontânea, das interações, dos movimentos corporais, do pensamento 

cinestésico, das artes e suas linguagens. A criança carece de ser enxergada como sujeito 

singular, que requer formas singulares de aprender e vivenciar o universo escolar. Estes 

resultados comprovaram que professores bem preparados, que investem numa educação com 

sensibilidade e percepção aguçadas e com base teórica consistente, alcançam êxito nas 

aprendizagens de seus alunos. 

 

 

Palavras-chave: Educação Infantil; Percepção; Sensibilidade; Aprendizagem Significativa; 

Artes. 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In this research it was about the sharpening of the perception of the child and the teacher of 

childhood education in relation to themselves, the other and the surroundings, as a source to 

redeem the sensitivity in the educational actions, glimpsing the arts and their languages as axis 

integrator of the curriculum of children's education, experienced through proposals that valued 

bodily movements, play and the body as a source of senses and knowledge, outlining paths that 

affected the meaningful learning of children. The actions developed were inspired by the study 

of the phenomenology of the perception of Maurice Merleau-Ponty – as regards the opening of 

the contact; And in the study of the theory of meaningful learning of David Ausubel – in its 

relational aspect, in order to theoretically base the textbooks of the Mackenzie Educational 

System and Mackenzie Educational, focuses on this research. A qualitative approach was 

chosen because it was a more appropriate guideline to understand the context in which the study 

was carried out: teachers and their pupils in children's education and the learning process in this 

group. For this purpose, data collection was carried out through joint use of observation, 

testimonials, photographic documentation, documentary analysis of evaluation reports and 

interviews, instruments for which subjects were observed and analyzed- In this research three 

teachers, two students, a pedagogical coordinator and an educational director. The results 

showed that there was the appropriation of knowledge that contributed to a new look at the 

concept of perception in the school space unveiling the perceiving oneself, the other and the 

surroundings in learning situations, denoting the presence of sensitivity in educational actions. 

The whole pathway, starting from the keen perception of the teachers and children, of the 

consideration to their previous knowledge, understanding, and reflection on the concepts 

learned, opened the doors to the occurrence of meaningful learning. With these results it is 

intended to contribute to a higher visibility of the importance of children's education, first stage 

of primary education in Brazil, ensuring the childhood in the school spaces with more lightness, 

enabling the children the development Integral to its potential through play, spontaneous 

expression, interactions, bodily movements, kinesthetic thought, arts, and languages. The child 

needs to be seen as a singular subject, requiring unique ways to learn and experience the school 

universe. These results have proven that well-prepared teachers, who invest in education with 

keen sensitivity and perception and on a consistent theoretical basis, achieve success in the 

learning of their students. 

 

 

Keywords: Childhood education. Perception. Sensitivity. Meaningful learning. Art. 
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ANTECEDENTES  

Minha trajetória acadêmica teve início em 1990 com o curso de graduação em Letras concluído 

em 1993. Durante dez anos lecionei língua portuguesa e inglesa para o Ensino Fundamental e 

Médio. No início de minha profissão como educadora, com meus 20 anos de idade, sempre 

procurei uma forma inovadora para desenvolver conhecimento e me aproximar de meus alunos. 

Na primeira escola estadual em que lecionei, reativei com os alunos uma biblioteca esquecida 

pelo tempo, a qual tinha se transformado num depósito de carteiras enferrujadas. Ali era o 

refúgio dos poetas. Havia um pequeno jardim, local ideal para a escrita de nossas fábulas 

inspiradas pela natureza do entorno. Pintamos espaços da escola que estavam abandonados, 

fizemos feiras de livros, cujos autores eram os próprios alunos que tinham sua noite de 

autógrafos. Realizamos apresentações teatrais de obras de Vinicius de Morais a Shakespeare. 

Foram momentos que marcaram minha vida profissional, pois consegui levar para a prática o 

que acreditava ser educação. Foi muito relevante notar o quanto os alunos se envolveram, 

aprenderam e tornaram-se agentes transformadores naquela escola. Ainda hoje, encontro alguns 

destes alunos nas ruas do bairro onde moro e ganho um afetuoso abraço e palavras de saudade; 

muitos deles tornaram - se professores também e contam como foram inspirados por aqueles 

anos vividos intensamente na escola. 

 Em 2003 fui convidada pela direção do Colégio Batista a assumir a Coordenação 

Pedagógica do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, função que abriu um leque de 

possibilidades de ação na área da educação. Pude compartilhar com os professores das 

diferentes áreas a minha experiência como professora e contribuir para uma visão de aquisição 

de conhecimento junto ao aluno, em uma proposta de interação de saberes e de formas 

inovadoras para o desenvolvimento destes. Minha busca constante sempre foi fugir do 

engessamento da educação. Giz e lousa não davam conta do que eu almejava enquanto 

educadora, e, nessa escola, mais uma vez, pude desenvolver propostas que transformaram as 

aulas e se tornaram muito mais significativas aos alunos. Em 2007, fui convidada a assumir a 

direção dos projetos socioeducativos da Associação Presbiteriana de Assistência Social - 

ASPAS, mais especificamente a escola de Educação Infantil- Creche Betel. Neste mesmo ano 

graduei-me em Pedagogia. 

Quando cheguei à creche Betel, que é situada na periferia da cidade de São Bernardo do 

Campo, logo pude perceber que o atendimento às crianças ainda tinha o foco na assistência 

social, pois, por muito tempo, o mesmo esteve pautado em uma concepção assistencialista, cuja 

preocupação principal era com os cuidados básicos de alimentação, higiene e segurança física 
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das crianças. Não havia um Projeto Político Pedagógico. As monitoras, com formação em 

Ensino Médio e sem o magistério, foram as profissionais responsáveis por exercer as atividades 

de cuidados com as crianças por muitos anos. 

Minha primeira preocupação foi resgatar a concepção de ensino e colocar em prática a 

legislação vigente para Educação Infantil, em que o cuidar e o educar constituem dimensões 

indissociáveis para o desenvolvimento integral da criança. Foi uma longa e árdua caminhada, 

mediada por muitas reuniões em que se pautava principalmente o entendimento de toda a equipe 

sobre a necessidade da ação pedagógica na escola de educação infantil. Atualmente, as 

professoras que trabalham com as crianças têm formação superior em Pedagogia. Neste 

período, foi oferecida formação continuada para os profissionais da Creche, em um Projeto 

Político Pedagógico norteador de nossas ações e um Regimento Escolar estruturado, o que 

representava um exponencial avanço na história educacional da Creche Betel. 

Nossa rotina escolar se estabeleceu mediante discussões em grupo, reflexão e 

planejamento de nossas ações. Para cada turma de crianças, o professor desenvolveu projetos 

didáticos com abrangentes temáticas; foi desenvolvido, também, o projeto biblioteca circulante, 

em que semanalmente cada criança levava um livro da creche para casa a fim de compartilhar 

a leitura com os pais; no projeto horta as crianças foram ensinadas a plantar verduras e legumes 

e zelar pela horta, colocando água todos os dias.  

As cozinheiras foram envolvidas, nesse projeto, contribuindo na explicação às crianças 

sobre a importância das verduras e legumes para a saúde. Durante o projeto, era mostrada para 

as crianças uma mudinha que ficava separada sem sol e sem água. Ao final do projeto, na época 

da colheita, era mostrada a verdura que foi cuidada e aquela que não recebeu cuidados. Essas 

situações despertaram nas crianças o desejo de cuidar da natureza como um todo, e, na hora da 

alimentação, não rejeitavam a salada feita como resultado do esforço e cuidado com a horta. 

Na Creche Betel também foi realizado o projeto “Quem conta um conto sempre aumenta 

um ponto e brinca um tanto”, que envolvia as crianças na contação de contos diversificados. 

Também foi realizado o projeto institucional, que envolveu todas as turmas em uma mesma 

temática, bem como, os funcionários da creche como um todo; as sequências didáticas foram 

desenvolvidas diariamente, relacionando atividades de cuidar e educar.  

As atividades permanentes eram realizadas diariamente na rotina, eram elas: “rodas de 

conversa”, “rodas de música”, “leitura e contação de histórias”, “brincadeiras no parque”, 

“brincadeira simbólica”. Eram, também, desenvolvidas atividades diversificadas dentre as quais 

“cantos simbólicos específicos para recepção das crianças”, pela manhã, ação que contribuiu 

para o acolhimento mediante espaço organizado e a diversidade necessária; “projeto intersalas”, 
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em que as crianças visitam as salas de outras turmas, cada uma com atividade diferenciada e, o 

“Projeto Criança Fazendo Arte”, desenvolvido no ateliê e em espaços abertos da creche, sobre 

o qual faço um breve delineamento a seguir sobre o seu surgimento. 

Caminhando passo a passo, exercitando a prática do dialogar, foi conseguida, então, a 

estruturação de uma linha pedagógica coerente e adequada ao êxito do processo de 

desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Com esta estruturação estabeleceu-se o processo 

de formação continuada, avanço importantíssimo para a continuidade das ações educacionais. 

Nestes encontros semanais de formação pude perceber algumas lacunas em nossa ação 

educacional. 

Mesmo desenvolvendo projetos e sequências didáticas e, toda a rotina planejada, 

naquele momento, percebi que as ações pedagógicas estavam sendo realizadas de maneira 

automática e equivocada, sem a atenção e aproximação desejada do professor – faltava  à equipe 

de educadoras maior percepção de sua atuação. Das observações do insatisfatório que ocorria 

na educação e de minha intuição como coordenadora do Projeto emergiu o Projeto “Criança 

Fazendo Arte”, delineado a partir destas lacunas encontradas na relação do professor, desatento 

e distante das crianças e, do desejo de construção de um processo de ensino e aprendizagem 

que prezasse pelo movimento do corpo no espaço escolar e, que provocasse a exploração dos 

sentidos deste corpo e da sensibilidade das educadoras e alunos. Este projeto se fez necessário 

diante de uma realidade com paradigmas estagnados no modo de ensinar e na relação do 

educador com o aluno, que se apresentava, não raro, desatento e distante do educando. 

Toda essa paixão pela educação que envolve a minha prática pedagógica, impulsionou-

me a pesquisar e aprimorar o conhecimento. No desenvolvimento do projeto “Criança Fazendo 

Arte” em parceria com o Instituto Presbiteriano Mackenzie, algumas perguntas foram surgindo, 

contribuindo para que eu percebesse a necessidade de respaldo teórico para a continuidade deste 

trabalho e fui à busca de respostas. 

Ingressei, então, no ano de 2011, no Programa do Mestrado em Educação, Arte e 

História da Cultura, uma vez que o mesmo vinha ao encontro de minhas necessidades de 

pesquisa e prezava pela interdisciplinaridade. A linha de pesquisa Processos Interdisciplinares 

poderia contribuir para o avanço das propostas do projeto “Criança Fazendo Arte”, o qual 

visava agregar as áreas do conhecimento fugindo da fragmentação do ensino, evidenciando a 

importância de investimento na formação continuada do professor com o objetivo de 

transformar uma relação equivocada do educador e educando, em uma relação mais próxima e 

sensível, evidenciando o corpo como essencial nesse processo, e tendo a arte como aliada. 
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O êxito do Mestrado cujo tema foi – “Despertar da percepção na educação infantil: 

caminhos para uma aprendizagem totalizante” – concretizou uma trajetória lavrada na 

Educação Infantil. Consolidou buscas para ampliar o olhar dos profissionais, que atuam com 

crianças aprimorando a sensibilidade corporal, por meio da formação continuada, cuja meta foi 

a de ressaltar: a compreensão e reflexão sobre a relevância do perceber para o processo de 

ensino e aprendizagem e a necessidade da aproximação professor/aluno neste processo. 

Desvelar características de professores e crianças em suas singularidades, atenta às suas 

manifestações e subjetividade, foi um caminho extremamente profícuo. Neste sentido pôde-se 

considerar plenamente atingido o objetivo central desta investigação de contribuir para o 

despertar da percepção da criança e do professor da primeira etapa da educação infantil sobre 

si mesmo, o outro e o entorno. 

Por outro lado, foi também um caminho difícil por descortinar a complexidade dos 

elementos dispostos na organização dos dados, seleção de recortes ilustrativos de um período 

longo de registros e de procedimentos, de apresentação de dados analisados que 

proporcionassem uma visualização dos processos evolutivos ocorridos nas situações de 

aprendizagem do projeto “Criança Fazendo Arte”. Pesquisar essa população foi uma descoberta 

que atendeu à preocupação de encontrar uma forma inovadora para adquirir conhecimento e 

aproximar-se dos alunos e professores, que contemplasse: 

1. o proporcionar sensibilidade e percepção nas ações pedagógicas por meio da arte e do brincar; 

2. o refletir sobre as ações pedagógicas, de modo a garantir que as formas sensoriais utilizadas 

pela criança para exploração dos objetos fosse efetivada na escola; 

3. o incentivar a participação, interação, comunicação expressiva e oralidade de crianças no 

espaço do ateliê e demais espaços da escola durante as atividades de exploração do que a cerca, 

com o foco no desenvolvimento integral da criança; 

4. o ampliar a exploração dos sentidos nas propostas pedagógicas da escola de educação infantil; 

5. o estimular a equipe de professores à pesquisa e; 

6. o possibilitar ações de formação continuada que garantissem ao professor conhecimento com 

relação ao mundo percebido- consigo mesmo, com o outro e com o meio, a fim de efetivar em sua 

prática pedagógica com as crianças o despertar da percepção e garantir a aproximação e atenção à 

criança característicos da aprendizagem totalizante.  

  

 Esse estudo constituiu uma inovação ao registrar e analisar atividades desenvolvidas nas 

quais é possível assinalar: a transformação e avanços dos professores na maneira de planejar e 

executar suas aulas com sensibilidade; percepção aguçada, aproximação, e atenção às 

necessidades dos alunos; disponibilidade de pesquisar e aprender; responder às manifestações 

das crianças em atividades realizadas, nas quais mostraram o despertar de formas sensoriais 

para a exploração dos objetos, que proporcionaram melhor interação com outras crianças, com 

o professor e com o objeto de conhecimento, avanço na oralidade. Apresenta registros de 
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momentos que, não raro, têm sido impossibilitados aos alunos, vítimas de um sistema de 

educação cauterizado por metodologias de ensino mecânicas e cristalizadas, que não promovem 

as relações e, consequentemente, não permitem a autonomia, a reflexão e a possibilidade a 

crianças e adultos de se emanciparem cognitiva e afetivamente, no seu desenvolvimento e 

aprendizagem.  

A análise das situações vivenciadas na Creche Betel, denotaram as condições para uma 

formação integral e totalizante. Nesse sentido, pôde-se considerar que os objetivos da 

dissertação foram atingidos uma vez que a análise proporcionou condições para verificar que, 

no “Projeto Criança Fazendo Arte” o professor da educação infantil mostra uma nova postura 

em oferecer novas experiências às crianças da primeira infância. Cabe ressaltar que o caminho 

não foi fácil para o professor, diante do desafio de ter sob sua responsabilidade mais de vinte 

crianças, o que exigiu muito do seu estado físico e psicológico, e nesses momentos o incentivo 

e estímulo da gestão foram essenciais para a continuidade do trabalho. 

A análise evidenciou que o professor desejoso por transformação e corajoso, repensou 

e modificou suas ações; deixou as propostas mecânicas e engessadas e passou a desenvolver 

suas atividades considerando as necessidades específicas desta faixa etária, com a devida 

aproximação das crianças, mostrou-se mais sensível, perceptivo, acolhedor, capaz de educar e 

enxergar esta criança como sujeito histórico-cultural, ações estas, que foram frutos de pesquisa 

e formação continuada oferecidas e incentivadas pela gestão escolar. 

O desenvolvimento das crianças foi notório, ao verificar-se a presença de atividades 

planejadas que garantiram a exploração dos sentidos do corpo e o despertar da percepção na 

primeira infância. Demonstraram que a criança quando tem sua percepção corporal estimulada, 

torna-se um sujeito autônomo, mais seguro e feliz.  

Todo o trajeto percorrido resultou em aprendizagem de modo significativo e total para 

os alunos, caminhos que se constituíram entremeados de sonhos de educadores corajosos, 

ousados em repensar a prática pedagógica e encetar uma caminhada desafiadora de construir 

conhecimento na infância partindo da exploração dos sentidos do corpo anestesiado nos tempos 

contemporâneos. 

Os resultados obtidos, a maioria deles positivos, permite considerar que o investimento, 

em propostas inovadoras para a educação infantil, contribuiu significativamente para o 

desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo e perceptivo das crianças e foram facilitadoras para 

a ocorrência da aprendizagem totalizante. 

Um aspecto importante a salientar, e que foi além dos objetivos propostos por esta 

pesquisa, é que toda a equipe de professores sentisse motivação para ampliar seu olhar sobre a 



 

 

17 

necessidade de mais pesquisa e estudo para compreender os processos de desenvolvimento dos 

seus alunos; impulsionados pelo despertar da percepção, esses professores buscaram 

embasamento teórico para suas ações e aprofundaram seus estudos sobre a Aprendizagem 

Significativa de Ausubel, sobre a Aproximação de Heidegger e sobre a Arte Contemporânea. 

Agregaram, também, as famílias das crianças em todo o processo, desenvolvendo eventos sobre 

a temática da percepção e questionários para os pais responderem, fatos estes, que incentivaram 

ainda mais a participação dos alunos nas atividades propostas de exploração dos sentidos. 

Os resultados dessa dissertação contribuíram para que cada professora dessa equipe 

elaborasse e desenvolvesse projetos pedagógicos na educação infantil que permitiam às 

crianças o desenvolvimento integral de suas identidades por meio do brincar, expressar-se, 

interagir, movimentar-se pelo espaço escolar, erradicando projetos de práticas engessadas e 

marcadas por atividades mecânicas, sem nenhuma compreensão e reflexão, excludentes de 

momentos de expressão artística na infância.  

A Educação Infantil é o alicerce para a criança no seu processo de desenvolvimento e 

aprendizagem, e especificamente neste programa as crianças tiveram a oportunidade de 

explorar os sentidos do corpo pelo envolvimento nas atividades propostas, livres de 

estereótipos, que contribuíram para que elas sentissem aqueles momentos de maneira leve e 

única evidenciados nos registros fotográficos, estampados nos seus rostos satisfação em se 

envolver com todo o corpo nas propostas desenvolvidas. 

Ao considerar essas situações fica evidenciada a importância deste despertar perceptivo 

como fonte de conhecimento para a vida, pois o acesso à corporeidade no processo de 

aprendizagem da criança possibilita mais sensibilidade em suas ações, interação com os amigos, 

aprimoramento da oralidade e motricidade, comunicação expressiva, exploração dos objetos, 

fatos que proporcionam o seu desenvolvimento integral. Os dados registrados e analisados 

trouxeram novas perguntas que convidaram a novas pesquisas dentre as quais as que seguem: 

1. Em uma profissão entremeada de percalços, como a de professor, como é possível incentivá-los à 

pesquisa e estudos e como garantir este espaço na rotina escolar? 

2. A realidade educacional brasileira, um professor de Educação Infantil (0 a 5 anos) é obrigado a 

atender vinte crianças por sala em média, enquanto na Europa são oito crianças por adulto. Trabalhar 

nestas condições tem prejudicado a ação pedagógica do professor, que não apresenta condições 

físicas e psicológicas para planejar adequadamente suas aulas. Qual o papel da gestão escolar diante 

desta realidade que urge? 

3. A maior parte dos cursos de Pedagogia não oferece em seu currículo a Arte enquanto disciplina, o 

que traz um prejuízo para formas sensíveis do aprender. Quais medidas precisam ser tomadas para 

que a Arte conquiste seu espaço no currículo dos cursos de Pedagogia? 

4. A escola deve garantir estratégias para que a parceria da família seja efetivada, mas nos dias que 

correm, acelerados, os pais dizem não ter mais tempo para acompanhar os filhos no seu processo de 
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aprendizagem. Neste contexto, como os pais têm percebido os seus filhos no contexto familiar? E 

como isso reflete no contexto escolar? 

5. Diante da realidade dominante dos meios tecnológicos, em que pessoas se relacionam pelas telas de 

seus computadores, de uma forma distante corporalmente, como desvelar a importância do corpo 

presente no processo de ensino e aprendizagem na educação básica? 

6. De acordo com o princípio básico da ação educativa que é o interesse em que o educando aprenda e 

se desenvolva individualmente e coletivamente, quais medidas precisam ser tomadas para minimizar 

o problema da falta de sensibilidade e percepção nas práticas pedagógicas das escolas da Educação 

Básica? 

 

 A continuidade deste trabalho é uma proposta e um desafio para os profissionais 

atuantes na educação infantil de promover oportunidades de aprendizagem totalizante que 

promovam a exploração dos sentidos do corpo visando o despertar da percepção. É um desafio, 

pois na realidade contemporânea que se vivencia, este corpo, não raro, se encontra apagado e o 

perceber anestesiado nas escolas brasileiras e, os atores envolvidos com a educação são frutos 

de uma sociedade acelerada que tem primado pelos meios tecnológicos como forma de se 

relacionar com o outro, sem nenhuma proximidade física, tão essencial para os relacionamentos 

interpessoais. 

 Comumente, as pessoas utilizam seus polegares para enviar mensagens de seus celulares 

com uma agilidade impressionante, porém quando colocadas face-a-face, as palavras somem, 

todo o discurso fica interrompido pela distância corporal. São estas crianças, adolescentes e 

adultos advindos desta sociedade que fazem parte do ambiente escolar e, cabe aos gestores e 

educadores, comprometidos com ato de ensinar, olhar as instituições de ensino a partir de uma 

perspectiva diferente e transformar a escola num espaço que valorize o corpo enquanto fonte 

de saber. 

Sonhar é preciso para realizar coisas novas e mudar as concepções engessadas e arcaicas 

que marcam a maioria das instituições educacionais no Brasil. Nesta busca, os caminhos que se 

abrem na estrada da educação são horizontes cuja utopia é estímulo para o irromper dos passos. 

Em maio de 2014 fui convidada pelo Sistema Mackenzie de Ensino para fazer a revisão 

pedagógica de seus livros didáticos e a capacitação pedagógica dos professores das escolas 

parceiras espalhados por vários estados brasileiros. Naquele momento, o conhecimento e a 

experiência adquiridos no Mestrado foram de suma importância. 

No processo de análise dos livros, pude perceber os referenciais teóricos do material, 

sua relevância no desenvolvimento da Educação Infantil, sua contribuição no apoio aos 

professores no sentido de apresentar orientações didáticas pertinentes, porém, quando fui 

pesquisar sobre o modelo pedagógico adotado, o Cognitivo-Interacionista não encontrei 

pesquisa realizada no Brasil a respeito. Os professores das escolas parceiras, os do colégio 
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Mackenzie, bem como, pesquisadores do Brasil têm perguntado, com frequência, nos cursos de 

capacitação e por e-mail sobre esse modelo pedagógico. 

Dessa forma, percebi uma lacuna existente e uma oportunidade para contribuir com a 

pesquisa sobre o assunto, no Brasil. No final de 2014, apresentei o pré-projeto no processo de 

avaliação para o ingresso no Doutorado salientando sobre a necessidade de pesquisa sobre esse 

tema. Fiquei imensamente feliz com a aprovação e, no início de 2015, ingressei no Programa 

de pós-graduação Stricto Sensu em Educação, Arte e História da Cultura, da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, com a intenção de continuar a caminhada pelo jardim da educação, 

regando suas pequenas flores, nossas crianças, em toda sua diversidade, para que desabrochem 

exalando o perfume do conhecimento e as alegres cores da aprendizagem. 
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PROLEGÔMENOS  

São tantos os desafios numa sociedade que caminha acelerada, a passos gigantes, num ritmo 

frenético e desumano em que o homem se mimetiza com a máquina e pretende resolver questões 

interpessoais num click ou, ainda, a chamada “geração polegar”, que não desgruda do celular, 

o que, sem dúvida alguma, tem causado uma desestruturação nessas relações e mantido o corpo 

apagado e o perceber anestesiado. 

 Afinal, até que ponto o homem tem se distanciado do outro e se mantido 

individualmente compenetrado em ações isoladas, sem o compartilhar de significados, sem a 

preciosa troca de experiências a respeito do vivido. Como uma máquina fria tem sobrevivido, 

distantes no tempo, no espaço e no aquecer de uma boa conversa. Esses fatos vislumbrados na 

sociedade pós-moderna remetem ao estado líquido das relações destacado por Bauman (2004)  

quando afirma que a pós modernidade trouxe com ela a fluidez do líquido, ignorando divisões 

e barreiras, assumindo formas, ocupando espaços, diluindo certezas, crenças e práticas, 

reforçadas por relações superficiais mediadas pelas novas tecnologias, como delineado por 

Bauman (2004, p.25): 

Todo esse aproximar-se e afastar-se para longe torna possível seguir 

simultaneamente o impulso de liberdade e a ânsia por pertencimento — e 

proteger-se, se não recuperar-se totalmente, dos embustes de ambos os anseios. 

Os dois estímulos se fundem e se misturam no trabalho extremamente 

absorvente e exaustivo de "tecer redes" e "surfar nelas". O ideal de 

"conectividade" luta para apreender a difícil e irritante dialética desses dois 

elementos inconciliáveis. Ele promete uma navegação segura (ou pelo menos 

não-fatal) por entre os recifes da solidão e do compromisso, do flagelo da 

exclusão e dos férreos grilhões dos vínculos demasiadamente estreitos, de um 

desprendimento irreparável e de uma irrevogável vinculação. Nós entramos 

nos chats e temos "camaradas" que conversam conosco. Os camaradas, como 

bem sabe todo viciado em chat, vêm e vão, entram e saem do circuito — mas 

sempre há na linha alguns deles se coçando para inundar o silêncio com 

"mensagens".  No relacionamento "camarada/camarada", não são as 

mensagens em si, mas seu ir e vir, sua circulação, que constitui a mensagem 

— não importa o conteúdo. Nós pertencemos ao fluxo constante de palavras e 

sentenças inconclusas (abreviadas, truncadas para acelerar a circulação). 

Pertencemos à conversa, não àquilo sobre o que se conversa. 

 

As pessoas, de modo geral, não têm mais tempo para dialogar face-a-face, sentir a 

presença próxima do outro, olhar nos olhos, tocar, cheirar, conversar. Todos os sentidos, no 

mundo imediatista que se vivencia, passam por processo anestésico e consequente 

embrutecimento das formas sensíveis de relacionamento do ser humano, o que, 

indubitavelmente, provoca uma regressão na questão social e cultural da humanidade.  

Essa realidade que acomete a sociedade contemporânea teve seu início com a Revolução 

Industrial que vem promover o crescimento do capitalismo acompanhado pelo consumismo 
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desmedido e investimento em novas tecnologias. Ao novo operário da sociedade industrial 

moderna cabe desenvolver sua função de forma mecânica e alienada ao corpo, pois “o que tem 

de criador, auto- satisfatório e pessoal o trabalho, tem de mecânica, repetitiva e anônima a 

função”. (DUARTE JR. 2010, p. 103)  

Difere o novo operário do antigo artesão que era senhor de seu trabalho e dono do seu 

tempo, tendo uma vida regida pelo próprio corpo, atendendo às suas necessidades cotidianas, 

respeitando os horários da fome, do sono, num ritmo que celebrava a vida.  

Cabe notar, pois, que o surgimento da indústria, que sucede às atividades artesanais e 

primeiras manufaturas, é o responsável pelo modelo de produção de mercadorias, alcançou o 

século XX e transformou costumes e hábitos, revelando ao corpo sua função de mera máquina 

de produção. Como assegura Kujawski (1988, p.47): 

 

[...] a industrialização despojou a produção de seu caráter artesanal, isto é, 

pessoal, criador, apropriador da obra na medida em que ela se constitui. 

Transforma o trabalho em atividade anônima, mecânica e espoliada da própria 

obra; em suma, desfigura-o em “função”, algo a ser cumprido, 

indiferentemente, por um homem ou por um robô. A função não é nem ação, 

nem produção; portanto, não é trabalho.  

 

Estes fatos discorridos não diferem dos dias atuais, em que funcionários se comportam, 

e muitas vezes executam suas funções, de forma robotizada e destituída de sentido, o que remete 

à obra organizada por Novaes (2003, p.10), a qual descreve o ser dissociado de toda 

sensibilidade e percepção: 

[...] num mundo em que o corpo transformou-se em máquina ruidosa a ser 

reparada em cada movimento. Máquina defeituosa, ‘rascunho’ apenas, como 

escreve Le Breton, sobre o qual a ciência trabalha para aperfeiçoá-lo. Por que 

esse interesse em mudar o corpo a ponto de projetar para que ele se transforme 

em uma terceira coisa, nem natural nem inteiramente artificial? Pensar o corpo 

apenas como máquina- ou, no limite, sua substituição por ‘máquinas 

inteligentes’- é o mesmo que ver sem perceber. A máquina funciona, o homem 

vive, isto é, estrutura seu mundo, seus valores e seu corpo. O que acontece 

quando se pensa que as máquinas são equivalentes a seres vivos? Um 

pensamento artificializado (segundo o qual é preciso tudo refazer pelo artifício 

humano) é levado - como lembra Merleau-Ponty ‘até a um ponto em que o 

próprio pensamento desaparece’.  

 

De fato, enxergar o corpo que sente, que canta, que ri, como uma máquina fria é o 

mesmo que ver sem, no entanto, perceber. O ser humano precisa da proximidade do outro, 

necessita de momentos de estesia, de perceber-se ouvindo e sendo ouvido. 

A realidade do mundo contemporâneo é do momento fast. Fast food, fast games, fast 

shop, o que denota a superficialidade das ações e das relações por sua característica imediatista. 

Assim, tornam-se cada vez mais raros momentos de refeição ao redor da mesa com uma boa 
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conversa, contação de “causos” acompanhada por uma xícara de chá, contemplação da 

natureza..., alguns detalhes tão ricos da vida têm sido colocados no lugar do esquecimento. 

Este cotidiano acelerado do ser humano objetivado reflete diretamente em todos os 

segmentos da educação, pois, muitos educadores, frutos desta dessensibilização que se estende 

por todos os sentidos, têm realizado propostas pedagógicas mecânicas, repetitivas, sem a 

incorporação e atribuição de significado e, caracterizadas pela ausência de sensibilidade. 

Alunos e professores estão inseridos neste contexto social, mundo em que se apresenta 

uma rede de relacionamentos superficiais, rapidez de informações das mais variadas, porém, 

que não se constituem como conhecimento na estrutura cognitiva de quem os acessa, pois, 

conforme salienta Morin (2003, p.16) “A informação, se não for organizada, não se constitui 

em conhecimento, não é saber”. Organizar informações requer que, no processo de 

aprendizagem, os professores estejam atentos ao perceber, compreender e refletir dos seus 

alunos. E ainda, conforme define Larrosa (Cf. 2002), é necessário fazer distinção entre a 

experiência (práxis) e a informação (conhecimentos), considerando-se que, aprender, é mais do 

que processar dados. 

Nesse contexto, também, as crianças chegam às escolas como vítimas desse sistema 

insensível e distante em que o ser humano se encontra. As crianças, em número considerável, 

também têm passado por uma educação familiar corporalmente distante dos pais, e quando mais 

próxima em alguma oportunidade, esta se dá regada por um excesso de mimos para compensar 

a ausência, fato que contribui para a falta de limites demonstrada em sala de aula. 

 Dessa forma, o cenário se apresenta com professores anestesiados, com pressa em 

realizar propostas repetitivas e sem sentido, com o objetivo de preencher os exercícios do livro 

ou apostila, ao longo do ano letivo, que em grande parte, segundo eles, é o que interessa aos 

pais, caracterizando os alunos como crianças que desconhecem limites e regras de convivência 

e, ao mesmo tempo carentes de atenção próxima e sensibilidade, o que se traduz em uma 

situação paradoxal e complexa. 

Essa problemática do ser humano objetivado e dessensibilizado aliada à mecanização 

no processo educacional têm emergido nos cursos de capacitação pedagógica em boa parte das 

escolas parceiras do Sistema Mackenzie de Ensino (SME) por todo o Brasil. Por outro lado, 

Masini (2012, p.25) ressalta a importância “que o ser humano precisa ter, com pessoas e objetos, 

por meio dos sentidos de que dispõe, sempre em interação e nunca separado apenas como um 

espectador [...], pois, da reflexão sobre o vivido e da atenção à experiência perceptiva que 

emergem os significados da pessoa no mundo”. Portanto, segundo a autora, o ponto de partida 

para a aprendizagem com significado é saber a respeito da experiência perceptiva do aprendiz.  
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Nas reuniões pedagógicas com as escolas parceiras do Sistema Mackenzie de Ensino 

(SME) em todo o Brasil tem estado implícita a intenção, a ação e a coragem para transformar a 

educação por meio de propostas que valorizem o ser humano como sujeito que pensa e sente, 

que tem mente - cognição, mas também um corpo que percebe, que está em contato com pessoas 

e objetos, numa perspectiva ampliada da razão.  



 

 

24 

INTRODUÇÃO  

Esta Tese constitui uma busca de fundamentos teóricos para o trabalho educacional e livros 

didáticos publicados para a Educação Infantil, de extrema relevância, realizado pelo Sistema 

Mackenzie de Ensino (SME) e Mackenzie Educacional (ME), em expansão por todo o Brasil. 

Surgiu da necessidade de aprimorar o conhecimento, por meio de estudos e pesquisas, 

sobre a fundamentação teórica do Modelo Pedagógico Cognitivo-Interacionista que atualmente 

é o modelo pedagógico utilizado nos livros do SME e ME. Impôs-se a urgente necessidade de 

aclarar as teorias que embasam esse Modelo Pedagógico e os livros didáticos do SME e ME, 

com a finalidade de contribuir para a construção de uma base teórica consistente que ajude os 

professores em suas tomadas de decisão, e que possam conduzir a resultados mais efetivos na 

escola, considerando as reais necessidades e possibilidades da criança, de forma a garantir a sua 

infância e a aprendizagem nos espaços da Educação Infantil. 

Esses estudos direcionaram esta pesquisa de doutorado  para a compreensão da 

necessidade do professor entender como o aluno aprende e, para tanto, resgatou-se a reflexão 

sobre o perceber na Fenomenologia da Percepção de Merleau-Ponty (Cf. 2006), central no que 

diz respeito ao ser humano estar aberto ao outro e ao seu entorno, delineando um caminho para 

fundamentar a importância educacional de trabalhar com a experiência vivida do educando em 

sua corporalidade; a Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel (Cf.1963) 

caracterizada, de acordo com Masini (Cf. 2008), pela ênfase no aspecto relacional:  do ser que 

aprende com o objeto do conhecimento em cada situação específica; do aprendiz com o 

professor em um contexto cultural e social e; daquele que aprende com os seus pares;  as 

proposições de Masini (Cf 2008) sobre a indispensabilidade do perceber para o ato de aprender, 

bem como uma abordagem sobre as proposições de Duarte Junior (Cf. 2010) sobre a estesia – 

o sentir a si próprio e ao outro num todo integrado – enquanto caminho para a educação do 

sensível; a reflexão sobre a propriocepção de Charles Sherrington (Cf. 1906) caracterizada e 

definida pela percepção do movimento articular e corporal, bem como a posição do corpo ou 

segmentos do corpo no espaço - algo relevante nesta investigação que considera essencial a 

ação corporal da criança no seu processo de desenvolvimento e aprendizagem;  a história das 

crianças do Brasil de Del Priore ( Cf 2015), que mostra a realidade da educação das crianças 

brasileiras desde o Brasil quinhentista, diversa de Ariès (1981) que relata a história social da 

criança da Europa. 

A relevância desta investigação se deu, também, na perspectiva de analisar se as 

propostas pedagógicas desenvolvidas na Educação Infantil das escolas parceiras do SME e ME, 
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contribuíram significativamente para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças. 

Implícita nessa preocupação encontra-se o desejo de realizar uma proposta não estereotipada, 

que rompa com ações educativas equivocadas, recheadas de modelos prontos, que engessam a 

criatividade e contribuem para a deseducação dos sentidos – uma proposta pedagógica 

adequada, no espaço escolar, que incentive a criança a perceber, compreender e refletir sobre o 

aprendido.   

Com esta perspectiva aflorada, tendo a criança como foco desta pesquisa e 

considerando-a como sujeito histórico-social, fez-se necessário um estudo, destacando-se a 

relevância da história da criança do Brasil, com sua singularidade, pois muitas pesquisas na 

área da Educação chegam às escolas brasileiras como excelentes propostas pedagógicas, mas 

que não se enquadram à realidade vivida pela criança brasileira, inserida em sua própria cultura, 

e nem mesmo às precárias condições oferecidas na maioria das escolas. Nesta direção, Del 

Priore (Cf 2015) proporcionou momentos de reflexão e aprendizagem com um novo olhar para 

a criança do Brasil. Foi um caminho trilhado e pouco contado, que muito contribuiu para 

compreender esta criança como sujeito histórico-social e de direitos, que interage, brinca, 

imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona, constrói sentidos 

sobre a natureza e a sociedade. 

No percorrido, delineou-se, de forma inovadora, a necessidade de ampliar nas propostas 

didáticas e dos livros do SME e ME, as vivências que valorizassem o uso dos órgãos dos 

sentidos nas ações desenvolvidas. Neste percurso, Merleau-Ponty (Cf. 2006) foi basilar para 

reaprender a ter contato com pessoas e objetos em um movimento de abertura ao derredor, e 

também considerar nesse processo o saber inicial, saber que é parte daquilo que Merleau-Ponty 

(Cf 2003) denomina experiência pré-reflexiva que se dá no corpo vivenciado em sua totalidade. 

Vislumbrou-se a apresentação das artes e suas linguagens como eixo integrador do currículo, 

por meio de atividades planejadas com o fim de explorar os sentidos do corpo, uma vez que, na 

primeira infância, a criança estrutura seu conhecimento de mundo e de si mesma, 

essencialmente, pela sua experiência corporal.  

Notou-se, desta forma, a necessidade de oferecer em todas as unidades do SME, como 

do ME, embasamento epistemológico ao Modelo Pedagógico e aos livros didáticos 

proporcionando, aos envolvidos nesse processo educacional, os fundamentos teóricos para 

segurança e clareza sobre suas atuações pedagógicas. 

Para ilustrar os benefícios indispensáveis da fundamentação teórica são retomados 

recortes do desenvolvimento de aulas da Educação Infantil, especificamente do Projeto 

“Princípio do Saber”, que se traduzem pelo aprimoramento do desenvolvimento cognitivo, 
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alinhado à experiência de perceber, no contexto escolar, mediado pelo Modelo Pedagógico 

Cognitivo - Interacionista de Ensino que norteia as atividades dos livros didáticos do SME e 

Mackenzie Educacional (ME). Estes dois projetos contemplam, cerca de 20 mil crianças da 

Educação Infantil de escolas parceiras do SME e do ME em 19 estados brasileiros e o Distrito 

Federal. Os demais projetos do SME e ME que contemplam os segmentos do Fundamental I 

(1º ao 5º ano), Fundamental II (6º ao 9º ano) e o Ensino Médio, atualmente atendem cerca de 

31 mil alunos. 

A prática pedagógica no Modelo Pedagógico Cognitivo-Interacionista de Ensino é 

centrada no resgate da sensibilidade e reflexão na ação educacional, com vistas a aguçar a 

percepção e interação de toda a equipe das escolas parceiras, na relação de cada educador 

consigo mesmo, com o outro e com o entorno, conforme explicita Masini (2008) ao interpretar 

Merleau–Ponty e, partindo deste regaste, contribuir para uma aprendizagem com significado 

para as crianças, que agregue em seu âmago, percepção, compreensão e reflexão que são 

características essenciais neste processo. 

Nos encontros de capacitação pedagógica realizados nas escolas parceiras ficou notório 

que muitos professores não compreendiam a que teoria as suas aulas – que têm como base 

norteadora os livros didáticos produzidos por especialistas, tanto do SME como do ME – 

estavam alinhadas.  

Este fato resultava em certa confusão devido à mistura de métodos sem a devida 

orientação teórica e a busca por caminhos que não alcançavam o objetivo central das escolas 

da Educação Infantil: o desenvolvimento e a aprendizagem de seus alunos, por um caminho 

que considerasse a importância da prática com respaldo teórico consistente.  

Muitos professores estavam desatentos, mantendo-se distantes e indiferentes às reais 

necessidades e possibilidades dos alunos, sem a compreensão necessária, conforme explica 

Masini (Cf. 1999), de que o aprender do aluno ocorre a partir daquilo que ele percebe e de como 

ele – aluno – é percebido, e, desta forma, enxergou-se um agravante, pois quando o professor 

não percebe, a aprendizagem do aluno fica comprometida, e cabe aqui uma questão: como 

ensinar sem considerar os alunos, sem oferecer condições para que eles percebam a si, ao outro, 

ao entorno e sem acessar seus conhecimentos prévios? Saber da própria experiência perceptiva 

seria indispensável e contribuiria para que cada participante da equipe viesse a perceber-se 

enquanto sujeito – essencial no processo de ensino e de aprendizagem, desfrutando de 

momentos de estesia (estética) – da raiz grega aisthesis que indica a primordial capacidade do 

ser humano de sentir a si próprio e ao mundo num todo integrado – experimentar, sentir, vibrar. 

Diferente de anestesia que indica a incapacidade de sentir e perceber. No entanto, surge um 
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questionamento: E quando o professor se encontra confuso, o que o aluno irá perceber? E como 

irá aprender?  

Como afirma Bigge  (Cf. 1977), ao explanar esse assunto, se professores não apresentam 

sólida orientação teórica estão agindo cegamente e dificilmente conseguirão ensinar seus alunos 

satisfatoriamente, ressalta ainda que, tais professores não conseguem ir além de manter seus 

alunos ocupados, resultando em críticas negativas e falta de aprendizado. Conclui-se daí, que o 

professor ao planejar suas aulas deve saber a teoria que embasa suas ações para que não incorra 

em propostas pedagógicas inadequadas. 

Desta forma, na busca pelo entendimento do processo de aprendizagem notou-se que 

muitas crianças, bem como educadores, encontravam-se engessados no aspecto relacional com 

o outro e com os objetos do conhecimento. Algumas propostas organizadas pelos educadores 

demonstravam falta de compreensão sobre o desenvolvimento da criança pequena, pois não 

propiciavam o movimento, a exploração dos sentidos e da percepção, consolidação ao que a 

criança trazia em sua estrutura cognitiva e, consequentemente, não propiciavam condições para 

aquisição de conhecimento de forma efetiva, adequando-se mecânica e automaticamente à 

finalidade exclusiva de cumprir o cronograma de atividades estabelecido pela escola. 

A importância deste projeto de pesquisa encontra-se, principalmente, no desejo de 

contribuir para o aprofundamento teórico e prático dos professores que atuam com crianças da 

Educação Infantil das escolas parceiras do SME e ME, o que se dará mediante o Modelo 

Cognitivo-Interacionista, assegurando-lhes uma fonte de pesquisa e conhecimento coerente às 

reais necessidades e possibilidades da primeira infância, e sua singularidade. 

Há sempre a intenção de aprimorar esse processo de ensino e aprendizagem, a partir de 

situações evidenciadas nas atividades desenvolvidas com as crianças, e enfatizar a beleza da 

ocorrência da aprendizagem significativa quando professores sensíveis fazem do espaço escolar 

o lugar do aflorar das artes e da percepção. 

Por meio de intensa investigação, delinearam-se de forma inovadora, vivências que 

valorizassem os sentidos nas ações desenvolvidas nos livros didáticos que apresentam as artes 

como eixo integrador do currículo e trazem em seu repertório uma vasta gama de atividades 

planejadas com o fim de explorar os sentidos do corpo por meio das linguagens da arte, uma 

vez que, na primeira infância, a criança estrutura seu conhecimento de mundo e de si mesma, 

essencialmente, pela sua experiência corporal. 

Após a estruturação da fundamentação teórica do modelo pedagógico, foco desta 

pesquisa, também desenvolveu-se um currículo para a Educação Infantil, em todas as unidades 

dos livros didáticos do SME e do ME, com propostas pedagógicas que incentivam, por meio 
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do processo de interação professor-aluno-objeto do conhecimento, momentos de perceber para 

ouvir o que as crianças têm a dizer sobre seus conhecimentos prévios, de forma a colocar as 

teorias estudadas em prática. Essa valorização do perceber, da compreensão e da reflexão no 

processo de ensino e aprendizagem contribui para uma educação interativa, prazerosa e 

significativa para a criança como foco das ações pedagógicas da escola. 

Resgatar e mostrar a importância do perceber nas ações desenvolvidas na escola pode 

evidenciar-se, enquanto caminho que se abre para a compreensão, reflexão e significado na 

aprendizagem do aluno, como fundamentação teórica do Modelo Cognitivo–Interacionista no 

processo educacional, um desafio que se propõe às ações deste projeto de pesquisa. Assim, a 

pergunta diretriz desta investigação é: A ampliação do perceber, solo da Aprendizagem 

Significativa, como fundamentação teórica do Modelo Pedagógico Cognitivo-Interacionista, 

contribuiu para uma melhor compreensão e reflexão, por parte dos professores da Educação 

Infantil, sobre suas propostas educacionais?  

A pesquisa constitui-se da apresentação e análise dos recortes de propostas 

educacionais, de entrevistas e de relatórios de avaliação desenvolvidos em escolas parceiras do 

SME, cujos objetivos são os que seguem: 

 

Geral: Investigar se a ampliação do perceber, solo da Aprendizagem Significativa, 

como fundamento teórico do Modelo Pedagógico Cognitivo-Interacionista, contribuiu para 

melhor compreensão e reflexão dos professores sobre suas práticas pedagógicas na Educação 

Infantil. 

Específicos: Analisar se as aulas da Educação Infantil, primeira etapa da Educação 

Básica, baseadas no Modelo Pedagógico Cognitivo-Interacionista das escolas parceiras do SME 

contribuíram para:(1)  o avanço dos professores com relação ao percebido de si mesmo, do 

outro e do  derredor; (2) a presença de sensibilidade e percepção nas ações pedagógicas 

propostas pelos professores; (3) a ocorrência da aprendizagem significativa das crianças. 
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CAPÍTULO I – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O início desta trajetória de pesquisa a respeito do Modelo Pedagógico Cognitivo-Interacionista 

se deu quando esta pesquisadora foi convidada a fazer parte da equipe do projeto de capacitação 

pedagógica para as escolas e produção de livros para a Educação Infantil - Princípio do Saber 

– do Sistema Mackenzie de Ensino. 

 Logo no início do trabalho desenvolvido notou-se que o modelo pedagógico adotado, o 

cognitivo-interacionista, não oferecia respaldo teórico para as ações desenvolvidas na escola. 

Desta forma, teve início a busca por respostas a perguntas que surgiram: Que modelo é este? 

Quem o desenvolveu? Qual é a base teórica? As poucas informações obtidas após longo tempo 

de pesquisa em artigos, livros e sites de busca, seguem, abaixo, resultado de um único artigo 

encontrado de Marti McCullough no livro Fundamentos Pedagógicos, publicado no Brasil em 

2005 pela Association of Christian Schools International. 

 

1.1 Modelo Pedagógico Cognitivo-Interacionista 

 

O Modelo Pedagógico Cognitivo-Interacionista foi desenvolvido pela professora americana 

Marti McCullough. Em suas proposições sobre este modelo de ensino, há uma diferenciação 

realizada pela autora referente aos modelos comportamentalista e humanista e há vestígios do 

desejo de romper com a proposta comportamentalista, que a impulsionou a desenvolver um 

novo Modelo Pedagógico, faltando-lhe, no entanto, a devida fundamentação teórica.  

O termo cognitivo é derivado da palavra latina cognoscere, que significa conhecer. O 

movimento cognitivista surgiu na Psicologia como um contraponto ao Behaviorismo ou, 

Comportamentalismo, quanto à aquisição de conhecimento do ser humano. O Behaviorismo 

via a aprendizagem como modificação do comportamento de um indivíduo causada por um 

condicionamento ou pela observação/imitação. Enquanto o modelo comportamentalista, 

segundo McCullough (2005), apresenta o currículo centrado no conteúdo, a natureza acional 

do ser humano é passiva, o professor transmite conhecimentos e conclusões de forma mecânica. 

Já o modelo humanista, para McCullough (Cf. 2005, p.24), apresenta o currículo centrado na 

experiência, a natureza acional do ser humano é ativa, o professor oferece materiais e orienta o 

pensamento, mas não comunica qualquer conhecimento, o aluno deve descobrir pela 

experiência. Quanto ao modelo pedagógico cognitivo- interacionista, para essa autora (Cf 

2005), o currículo é centrado na aprendizagem do aluno.  



 

 

30 

A natureza acional do ser humano é interativa, o professor organiza a aprendizagem 

para cada objetivo, faz perguntas, estimula os alunos a perguntarem e a pensarem sobre o 

problema a ser resolvido. O professor dá sua contribuição por meio de aulas expositivas, 

pesquisas feitas, indicação de pesquisadores que são referência em conhecimento, filmes, textos 

diversos sobre o conceito trabalhado, prepara as atividades dos alunos de modo a relacionar o 

conhecimento novo com aquilo que já sabem, oferece atividades planejadas para levar os alunos 

a manipularem (processarem), informações, classificarem, categorizarem, inferirem ou usarem 

as informações contextualizadas à realidade vivida.  

Com relação à natureza do ser humano, McCullough (Cf 2005) destaca que os modelos 

são caracterizados por três tipos de alunos segundo sua natureza acional: o passivo, o ativo e o 

interativo. Ela apresenta a seguinte diferenciação: o passivo seria o aluno que somente recebe 

as informações sem participação ativa, mecanicamente; o ativo seria o aluno que participa, 

porém, sem considerar o outro nos momentos de aprendizagem; o aluno interativo é aquele que 

adquire conhecimentos, na sua individualidade cognitiva e nas relações externas.  

A natureza interativa do aprendiz pode ser confundida, por vezes, com a simples 

interação social e aprendizagem cooperativa, no entanto, abarca em sua descrição a maneira 

como a mente humana se vale dos fatores internos e externos. Para McCullough, (Cf 2005) os 

interacionistas cognitivos afirmam que o ser humano não é nem um receptor passivo de 

informações do ambiente, nem um criador autônomo de conhecimento. 

O mundo ao redor oferece elementos a serem conhecidos e desta forma, os fatos internos 

e externos são igualmente importantes, pois todo o processo de aprendizagem envolve o aluno, 

o currículo e o professor em uma interação dinâmica, principalmente no consenso de regatar o 

papel do professor como aquele que ensina sobre o que sabe, e implícito nesse saber, a 

autoridade para inferir e mostrar ao aluno os erros para que o mesmo não os repita adiante. O 

aluno não vai descobrir sozinho, por isso, o professor deve ensinar. 

Diante do exposto é notório que a explanação da autora não esclarece sobre a teoria que 

fundamenta o Modelo Pedagógico Cognitivo- Interacionista adotado pelo Sistema Mackenzie 

de Ensino e Mackenzie Educacional, e desta forma emergiu a urgência de fundamentar tal 

modelo a fim de validar academicamente o trabalho desenvolvido nos livros didáticos para a 

Educação Infantil.  

Nesse sentido, se fez necessário buscar um embasamento teórico que iluminasse as 

ações desenvolvidas mediadas pelo modelo pedagógico Cognitivo-Interacionista, construção 

que será delineada na sequência dessa pesquisa. 
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Para alcançar êxito no propósito de uma sólida fundamentação teórica, a princípio, 

buscou-se compreender de forma mais efetiva a história da criança brasileira, que estuda na 

escola brasileira, por isso se faz relevante focalizar o aspecto histórico da criança do Brasil e 

suas singularidades. Após este estudo pensou-se na elaboração de um currículo de forma a 

atender as reais necessidades e possibilidades das crianças, e, para tanto, buscou-se fundamentar 

teoricamente o Modelo Pedagógico Cognitivo-Interacionista adotado por meio da reflexão 

sobre o perceber considerando a Fenomenologia da Percepção de Merleau-Ponty (Cf.2006), 

principalmente no que tange ao ser humano estar aberto ao contato com o outro e com o seu 

entorno, resgatando “o modo sensível não apenas com uma significação motora e vital, mas 

como uma certa maneira de ser no mundo” (MERLEAU-PONTY, 2006, p.286 ). O filósofo da 

percepção enxerga o corpo não apenas como um objeto entre todos os outros objetos, para ele 

o corpo é sim um objeto sensível a todos os outros que “ressoa para todos os sons, vibra para 

todas as cores e que fornece às palavras a sua significação primordial através da maneira pela 

qual ele as acolhe” (MERLEAU-PONTY, 2006, p.317). Merleau-Ponty (Cf 2003) denomina 

experiência pré-reflexiva, algo que se dá no corpo, antes da constituição do pensamento e da 

linguagem. O filósofo – que pensou sobre a gênese do conhecimento humano – colocou em 

pauta esta discussão na sua última obra (O visível e o invisível) publicada postumamente.  

Nas palavras de Merleau-Ponty (Cf 2003), dez anos depois de ministrar cursos na 

Sorbonne (Cf 1990a) focalizados na psicologia infantil, ele enfatizou a extrema importância da 

percepção inicial da criança. Segundo o autor é no modo espontâneo da criança pequena que 

habita a experiência pré-reflexiva, a experiência do corpo vivido que promove a relação da 

criança com o outro e a cultura, processo que possibilita tanto sua aquisição da linguagem, 

quanto o seu reconhecimento de si mesma, diferente do outro. 

A obra Psicologia e Pedagogia da Criança de Merleau-Ponty foi a única em que o 

filósofo define a questão da cultura, explicitando que "a cultura pode ser definida como o 

conjunto das atitudes tacitamente recomendadas pela sociedade ou pelos diferentes grupos nos 

quais vivemos, atitudes que estão inscritas na ordem material de nossa civilização" (Merleau-

Ponty, 2006, p. 377). Para Telles e Moreira (Cf, 2014) a compreensão de Merleau-Ponty se dá 

quando se entende que a cultura é um mediador entre a vida psíquica e a vida coletiva. 

Apropriar-se dela deve ser tarefa realizada desde a mais tenra idade. 

Teve, também, relevante importância, nesta investigação, as proposições de Masini (Cf 

2008) sobre a importância do perceber no ato de aprender; a história das crianças do Brasil de 

Del Priore (Cf 2015), que mostra a realidade da educação das crianças brasileiras desde o Brasil 

quinhentista; a teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel (1963) pelo seu aspecto 
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relacional no que tange à interação cognitiva dos conhecimentos prévios aos novos 

conhecimentos, ressaltando que esse aspecto relacional pode ser ampliado por meio da 

percepção aguçada. 

A seguir, apresentam-se os tópicos que servirão como bússola para a fundamentação 

teórica do modelo Cognitivo-Interacionista, num primeiro momento será enfatizada a história 

da criança brasileira; num segundo momento, os novos olhares e desafios inerentes à infância 

e Educação Infantil no século XXI serão discutidos, destacando-se a importância da 

propriocepção, do brincar, do aprender percebendo e do saber sensível no processo de ensino e 

aprendizagem; num terceiro momento serão abordadas as linguagens das artes; num quarto 

momento serão apresentados os conceitos de alfabetização e letramento; num quinto momento 

será feita uma explanação sobre a teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel e 

sua relevância para a compreensão da necessidade de considerar com sensibilidade os 

conhecimentos prévios das crianças; por fim, após árduo processo investigativo, discorrer-se-á 

sobre o desenvolvimento de um currículo inovador para a Educação Infantil, norteado por um 

modelo pedagógico bem fundamentado teoricamente – o modelo Cognitivo-Interacionista. 

 

1.2 A Criança em Foco – Contexto Histórico 

 

Não há como discorrer sobre a criança no contexto escolar, focando os processos de ensino e 

aprendizagem, como uma expressão do sensível e do perceber, sem contextualizar 

historicamente esta infância, como apontam Fernandes e Kuhlmann Jr. (2004, p. 29), ao 

afirmar: 

Os fatos relativos à evolução da infância, na pluralidade de suas configurações, 

inscrevem-se em contextos cujas variáveis delimitam perfis diferenciados. A 

infância é um discurso histórico cuja significação está consignada ao seu 

contexto e as variáveis de contexto que o definem. 

 

 Há, sim, de se questionar, como afirma Del Priore (Cf 2015), sobre as condições vividas 

pela criança, como ela era tratada, de que forma era seu lugar na sociedade, como essa criança 

passou de uma realidade de anonimato, sem sentimentos a “reizinho do lar” e, na atualidade, a 

“ditador”? Como passou de criança obediente, numa relação de respeito e dependência do 

adulto, à tão aclamada autonomia, que inibiu os limites necessários à sua educação? E no Brasil, 

como se passou a história da criança? 

 Sendo a criança concebida, nos dias contemporâneos, como sujeito histórico, que pensa, 

que sente, que aprende, deve-se considerar sua história de vida, suas vivências, seus 
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sentimentos, nos dias que correm, mas também, faz-se essencial iluminar os olhos no retrovisor 

da existência, entre os meandros da infância, para uma melhor compreensão do tempo presente. 

Dessa forma, ao retomar os conceitos de infância, evidencia – se que esta concepção foi 

historicamente construída, desde o adulto em miniatura na Idade Média até chegar à criança 

cidadã de direitos na contemporaneidade. 

 

1.2.1 A criança na Europa 

 

Pesquisas baseadas nos estudos do precursor da história da infância, Philippe Ariès (1914-

1984), contribuíram significativamente para a ampliação do olhar sobre as crianças - trabalho 

pioneiro na análise e concepção da infância por autores reconhecidos por suas pesquisas sobre 

o tema, a citar Del Priore (Cf. 2015) e Freitas (Cf. 2001). 

Ariès (1981) discorre com olhar sensível sobre documentos escritos e iconográficos da 

Idade Média que comprovam realidades cotidianas vividas pela família e pela infância da classe 

mais abastada desse período. O autor ressalta, também, que a construção do sentimento de amor 

pelas crianças foi, por muitos séculos, desprezado e inexistente. 

Até o século XII não havia uma concepção de infância – estudos mostram que este 

período da vida ficou ao anonimato. Até mesmo, as representações gráficas relacionadas à 

iconografia que ilustravam as crianças, com suas particularidades, não eram conhecidas. 

Segundo Ariès (1981), nos séculos XIII, XIV e XV, as crianças nobres na faixa etária dos sete 

anos, período em que, provavelmente, eram desmamadas, participavam ativamente da vida 

social dos adultos jovens ou velhos nas festas, jogos e trabalhos. A diferença entre ambos 

somente era percebida pelo tamanho dos pequenos, pois mesmo os trajes eram muito parecidos. 

A existência era densa e coletiva entre ambos, adultos e crianças. 

 No século XVII, segundo Ariès (Cf. 1981), o cuidado dispensado às crianças passou a 

inspirar sentimentos novos, pois a nova preocupação com a educação aos poucos iria se instalar 

no seio da sociedade. A família, nesse momento, deixou de ser uma instituição de direito 

privado com deveres estritos à transmissão de bens e de nome e passou assumir uma função 

moral e espiritual. Os pais assumiram a preocupação com a educação de seus filhos 

contrapondo-se à ideia de somente colocá-los no mundo e deixá-los soltos. Desde a mais tenra 

idade seria honroso encaminhá-los à escola “ onde eles se tornarão os artificies de sua própria 

fortuna, os ornamentos da pátria, da família e dos amigos”. (ARIÈS, 1981, p.277).  

Mediante a realidade exposta, notou-se que a família e a escola afastaram a criança do 

convívio na sociedade e com os adultos. Nesse período, a escola limitou a infância, outrora 
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livre, a um contexto de regime disciplinar muito rigoroso. Fato mais intensamente notado nos 

séculos XVIII e XIX, quando à criança resta o enclausuramento total do internato. Em lugar da 

liberdade que gozava foi-lhe reservada a prisão. 

Cabe lembrar, no entanto, que esse rigor foi traduzido por um amor excessivo 

caracterizado pela sociedade do século XVIII que acabava de se reorganizar em torno da 

criança, contrariamente à antiga indiferença dos séculos já mencionados em que as crianças 

participavam da vida adulta sem, no entanto, serem considerados os estágios de sua infância e 

suas reais necessidades. Isso se confirma no fato de que por volta do século XII era provável 

que não houvesse lugar para a infância, uma vez que a arte medieval a desconhecia, e o que 

predominava não eram as expressões de crianças com suas particularidades e sim a reprodução 

de “homens de tamanho reduzido”. (ARIÈS, 1981, p.51). Evidenciou-se, dessa forma, nos 

séculos XII a XV a presença de uma concepção de criança homenzinho ou adulto em miniatura 

que participava da vida adulta ativamente, porém, privada das fases da infância e suas 

particularidades. 

A partir do século XVII, nota-se a concepção de criança soldado, separada da família e 

sociedade e regida por regras e disciplina. Os defensores desse tipo de relacionamento 

acreditavam que o convívio com os adultos nas ruas era algo a ser superado pois representava 

um engano. As crianças deveriam ser mesmo domadas e esse papel foi designado à família, 

agora privada, à escola e mais adiante ao internato e à igreja, onde as crianças seriam moldadas 

para ornar a pátria. 

 

1.2.2 A criança no Brasil  

 

Todo o material pesquisado para compreender a criança do Brasil, desde o período colonial, 

parte de relatos descritos em documentos, tratados e cartas da época, e em descrições de 

viajantes que aqui aportaram para conhecer o Novo Mundo. 

Fez-se relevante abrir caminho para o entendimento do contexto histórico da criança no 

Brasil para assinalar sua identidade e peculiaridades. Estudar a história das crianças da Europa 

sem atentar para a história das crianças do Brasil, com suas características próprias, seria 

introduzir uma lacuna nesse processo de pesquisa. Como destaca (DEL PRIORI, 2015, p. 14) 

ao dizer que a historiografia internacional pode servir de inspiração, mas não de bússola, e 

apontar que: 

[...] a pobreza e a falta de escolarização da criança brasileira ao longo de sua 

história, tornam as teses europeias absolutamente inadequadas ante as 
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realidades de uma sociedade que, como explica “uma menina de rua”, “sonhos 

não enchem barriga”!  
 

É sabido que, diferentemente dos países europeus, tanto a escolarização quanto a 

emergência da vida privada das famílias chegaram ao Brasil com grande atraso. A realidade 

aqui era do país pobre, inicialmente apoiado no sistema colonial e bem mais adiante numa tardia 

industrialização. As escolas jesuítas do início da colonização não eram suficientes para atender 

a todos. Somente durante o governo do marquês de Pombal, na segunda metade do século 

XVIII, é que o ensino público, de forma precária foi instalado. Quanto à evolução da intimidade, 

ressalta Del Priori (2015, p. 11): 

 

... sabemos como ela sempre foi precária entre nós. Os lares monoparentais, a 

mestiçagem, a pobreza material e arquitetônica – exemplificada nos espaços 

onde se misturavam indistintamente crianças e adultos de todas as condições,  

a presença de escravos, a forte migração interna capaz de alterar os equilíbrios 

familiares, a proliferação de cortiços no século XIX e de favelas no XX, são 

fatores que alteravam a noção que se pudesse ter no Brasil, até bem 

recentemente, de privacidade tal como ela foi concebida pela Europa urbana, 

burguesa e iluminista.  
 

É notório que a pobreza exacerbada e a falta da escolarização da criança brasileira ao 

longo de sua história, mudam exponencialmente qualquer tentativa de comparar a realidade 

europeia, principalmente da nobreza, com a realidade da criança do Brasil, tornando-se 

necessário compreender melhor a sua história desde o Brasil colônia. 

 

1.2.3 Das embarcações portuguesas 
 

Raras crianças conseguiram chegar ao Brasil nas embarcações advindas de Portugal no século 

XVI. Expostas a doenças e trabalhos forçados, a maior parte morria antes de chegar ao seu 

destino, e quando chegavam, os traumas amarguravam o restante de sua existência sofrida. 

Segundo, Ramos (Cf. 2015), poucos sabem sobre a existência de crianças na epopeia marítima 

do século XVI rumo à Terra de Santa Cruz. Essas que foram obrigadas a esquecer rapidamente 

a sua infância e obrigadas a enfrentar a realidade de uma vida adulta.  

As crianças que subiam a bordo ou eram grumetes ou pajens, ou caracterizadas como 

órfãs do Rei que eram enviadas ao Brasil com a finalidade de casarem-se com os súditos da 

Coroa. Essas crianças eram retiradas de suas famílias, que pouco se importavam, visto que elas 

representavam gasto e mais bocas a comer, então, uma forma de ter lucro era negociá-las com 

a Coroa portuguesa, pois a pobreza assolava essas famílias e o alistamento à marinha de suas 

crianças era uma forma de lucrar. Não havia sentimento algum pela infância que era vista 

somente como mão de obra. Algumas dentre essas crianças também viajavam como passageiros 
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na companhia dos pais ou de algum parente. De qualquer forma, as crianças eram as que mais 

sofriam a bordo, de todas as formas, nas palavras de Ramos (2015, p. 19): 

 

[...] o próprio ambiente nas naus acabava por propiciar atos de sodomia que eram tolerados até 

pela Inquisição. Grumetes e pajens eram obrigados aceitar abusos sexuais de marujos rudes e 

violentos. Crianças, mesmo acompanhadas dos pais, eram violadas por pedófilos e as órfãs tinham 
que ser guardadas e vigiadas cuidadosamente a fim de manterem-se virgens, pelo menos, até que 

chegassem à Colônia. [...] Quando os grumetes eram estuprados por marinheiros, quer por medo 

ou vergonha, dificilmente queixavam-se aos oficiais, até porque muitas vezes eram os próprios 
oficiais que haviam praticado a violência.  

 

Segundo Ramos (Cf. 2015), nos desafios de alto mar os pajens tinham tarefas menos 

árduas que os grumetes. A eles eram confiadas tarefas como servir à mesa dos oficiais, arrumar-

lhe os camarotes e camas e providenciar o conforto dos oficiais da nau. Também eram 

raramente castigados com severidade. Aos grumetes, restava serviços mais pesados, privação 

de alimentos e chicotadas com acorrentamento no porão, caso desobedecessem aos oficiais. 

As crianças órfãs do Rei eram assim consideradas quando tinham apenas o pai falecido. 

Era bem reduzido o número de meninas enviadas ao Brasil, pois as nativas suavizavam o 

problema da constituição de famílias, o que se tornou prática comum a partir da segunda metade 

do século XVI. Para Ramos (Cf. 2015), pode-se supor que existiu uma espécie de sequestro de 

meninas pobres em Portugal para servir aos deleites dos súditos da Coroa. 

Quanto às crianças que embarcavam como passageiros, eram entre dez a quinze por 

embarcação. Sua idade, diferentemente das demais, podia ser de cinco anos para baixo, até 

mesmo crianças de colo, como salienta Ramos (Cf. 2015). Essas crianças embarcadas em 

companhia de seus pais sofriam com as mesmas restrições de alimentos dos grumetes e ficavam 

sujeitas aos estupros coletivos, independentemente da idade, sobretudo quando pertencentes às 

classes sociais subalternas.  

As doenças a bordo eram comuns agravadas pela inanição. Caxumba e sarampo 

matavam crianças e adultos, com frequência, nas naus dos séculos XVI ao XVIII. Para Ramos 

(Cf. 2015), foram poucas as crianças que embarcadas como tripulantes ou passageiros 

conseguiram resistir à insalubridade das embarcações portuguesas. Segundo a autora, um 

número muito reduzido dessas crianças conseguiu chegar ao Brasil de forma ilesa. O que 

acompanhava as que sobreviveram ao caos, eram os traumas do sofrimento e humilhação e o 

desmoronar de sonhos, esperanças e inocência roubada. Esse foi o contexto vivido por crianças 

portuguesas que conseguiram atravessar o oceano aos solavancos do mar e da vida que se 

apresentava com cheiro de morte.  
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1.2.4 Das crianças portuguesas e nativas no Brasil quinhentista 

 

Quando se pensa sobre o início da colonização do Brasil, logo vem à mente a imagem de 

homens com suas vestes reais, primeiro desbravando os mares e, passado o tempo, desvelando 

as matas e assustando um povo desconhecido e assustado, enraizado em seus costumes e 

valores. Raramente, nessas imagens se lembra da figura da criança, tanto das embarcações 

portuguesas, como das nativas indígenas. No entanto, essas crianças estavam lá, caladas, 

anônimas e também assustadas. As que conseguiam sobreviver das embarcações portuguesas, 

com um repertório que incluía sofrimento e humilhação e, as que se encontravam na colônia, 

uma espécie de papel em branco onde deveriam se imprimir a doutrina da Companhia de Jesus 

poucos anos mais tarde. 

Nesse contexto, segundo Chambouleyron (Cf. 2015), no Brasil quinhentista, 

desembarcavam, na data de 29 de março de 1549, especificamente na Vila Velha quatro padres 

e dois irmãos da Companhia de Jesus, liderados pelo padre Manuel da Nóbrega. O irmão 

Vicente Rijo era o responsável pelo ensino das crianças, na doutrina e no aprendizado da leitura 

e da escrita. Rijo tinha como seguidor o irmão Diogo Jácome, na capitania de Ilhéus, onde 

segundo o padre Nóbrega ele conquistava muitos frutos ao ensinar a ler e escrever as crianças. 

O autor esclarece que apesar do propósito inicial da Companhia de Jesus ser essencialmente de 

ordem missionária, aos poucos se estabeleceu também como ordem docente, sempre 

preocupados com uma educação que valorizasse as virtudes e valores defendidos pela 

Companhia sempre numa perspectiva de educar, mas convertendo os gentios de suas práticas 

inaceitáveis, como a antropofagia, a nudez e a poligamia. Nesse sentido, a educação das 

crianças indígenas implicava numa transformação radical de suas vidas. 

Ao pesquisar sobre o início das colônias percebe-se a presença das aulas de ler, escrever 

e contar com o único fim da catequese das crianças. Interessante destacar que, segundo Cagliari 

(Cf. 2007), historicamente a palavra cartilha advém da palavra carta, sendo este seu diminutivo. 

Nesse período era muito comum usar o método das cartas para alfabetizar catequisando. O 

termo cartilha surgiu, no Brasil, mais recentemente.  As cartinhas como método de alfabetização 

auxiliavam as crianças a conhecerem o catecismo e decorarem o que ali se apresentava como 

conhecimento, pois, nesse período a alfabetização não era uma questão de escolaridade, o que 

ocorrerá mais adiante. O surgimento das cartilhas como material didático se deu primeiro em 

Portugal e era muito usado nas colônias da Coroa. Ainda, segundo este autor, a primeira cartinha 

mais famosa que chegou ao Brasil foi a de João de Barros na primeira metade do século XVI. 
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 No período em que a Companhia de Jesus chegou ao Brasil, na Europa o olhar para a 

infância estava passando por transformações, como já ressaltado anteriormente. A criança 

começa a sair do anonimato em que vivia e passa a uma nova concepção do sentimento da 

infância, na qual a Igreja e o Estado tiveram papel preponderante. No Brasil, nesse mesmo 

período esse movimento, segundo Gélis (Cf. 1991) contribuiu para que a Companhia de Jesus 

escolhesse as crianças indígenas como o papel branco em que se desejava escrever e inscrever-

se, compreendendo que se as crianças fossem ensinadas a ler e a rezar, assim se constituiria 

uma nova cristandade, bem doutrinada.  

 Para Chambouleyron (Cf. 2015), a segunda metade do século XVI assistiu ao lento, e 

às vezes problemático, estabelecimento da Companhia de Jesus no Brasil. Em razão de sua 

vivência apostólica e da própria descoberta da infância, os padres entenderam que era sobre as 

crianças, essa “cera branda”, que deviam imprimir-se os caracteres da fé e virtude cristãs. Para 

isso elaboraram estratégias e projetos, que se transformavam à medida que se consolidava a 

própria conquista portuguesa na América, e que seguiam os ventos que traziam e enviavam suas 

cartas ao Velho Mundo. Segundo o autor, não é descabida a imagem do padre Serafim Leite, 

ao afirmar que a política de instrução dos padres consistia em abrir sempre uma escola, onde 

quer que erigissem uma igreja, obviamente com a finalidade do aprendizado da doutrina. 

Nesse ínterim, foi organizada uma estrutura que viabilizasse o aprendizado e a catequese 

das crianças indígenas, mestiças e também dos filhos dos portugueses. Essa estrutura, 

basicamente, se dividia em escolas espalhadas pelas aldeias onde residiam os padres. Nessas 

escolas das aldeias, as crianças dedicavam de três a quatro horas de seu dia, depois de pescar 

para sua família e subsistência. Após as aulas voltavam para as casas de seus pais. 

Também existiam escolas de ler e escrever das casas da companhia espalhadas pelas 

diversas capitanias. Chambouleyron (Cf. 2015) afirma que na Carta Ânua de 1583, o provincial 

da Companhia de Jesus, padre Anchieta, relatava os inúmeros progressos que se faziam com os 

meninos índios em várias casas, notadamente a de São Paulo de Piratininga e a do Espírito 

Santo, onde as crianças davam excelentes mostras de virtudes, bons costumes e aprendizado 

das letras, e ainda, muitos dos estudantes mais antigos ajudavam os padres e muitos davam-se 

a ofícios, pois além da formação cristã e educação das crianças da terra, com o objetivo de 

constituir um povo cristão, a organização de um clero nativo, a partir dos meninos mais 

habilidosos, mobilizou a Companhia de Jesus no século XVI. 

Em 1585, segundo o autor, o padre Anchieta, relata que existiam quatro casas - Porto 

Seguro, Espírito Santo, São Vicente e São Paulo de Piratininga e - três colégios, o de 

Pernambuco, com quarenta estudantes de ler e escrever, filhos de portugueses, o da Bahia, com 
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setenta no total, e o do Rio de Janeiro, com trinta. A rotina desses colégios, bem como, o que 

se ensinava com relação aos conteúdos, se diferenciava das escolas das aldeias. Nos colégios 

se estudava latim, gramática, artes e humanidades e nas aldeias não. No entanto, em ambos os 

espaços o foco seria a doutrinação. 

 

1.2.5 A criança entre o Brasil Colônia e o Brasil Império  

 

Relata Del Priori (Cf. 2015) que as crianças brasileiras do início da colonização chegavam ao 

mundo nascidas com a ajuda das “aparadeiras”. A elas cabia a função de lubrificar as partes 

genitais da mulher untando-as com gordura animal, óleo de açucenas ou azeite. A criança vinha 

ao mundo após goles de cachaça e caldos de galinha com canela, entre preces e gritos de dor e 

de júbilo.  

Havia diferença no tratamento dos recém-nascidos filhos de portugueses, os nativos e 

os africanos. As mães portuguesas banhavam os bebês em líquidos espirituosos como vinho ou 

cachaça e depois eram limpos com manteiga e outras substâncias oleaginosas e firmemente 

enfaixado. Após esse tratamento era necessário o uso da estopada que era um cataplasma feito 

com a mistura de um ovo com vinho, colocado com um lenço na cabeça da criança para 

“fortificá-la”. Já as mães indígenas banhavam seus rebentos nos rios, ao ar livre e a contemplar 

a natureza.  

Querino (Cf.1988) afirma que as mães africanas, por sua vez, enrolavam seus bebês em 

panos embebidos numa infusão de folhas, que a parturiente também bebia. Essas mesmas folhas 

amassadas eram colocadas no umbigo para sua cicatrização. Também era costume das africanas 

imergir a criança três vezes na água, num rito de iniciação ao mundo dos vivos, e de acolhimento 

e respeito às suas tradições. 

Esses gestos demonstram, sem dúvida, atenção e sensibilidade à primeira infância e, o 

que se mostrou muito interessante foi perceber o ambiente acolhedor dos nativos, e poder 

enxergar ali traços de estesia e carinho nas relações das mães portuguesas, indígenas e africanas 

com seus rebentos do Brasil Colônia. Segundo Del Priori (Cf. 2015), os “meúdos”, como eram 

chamados os pequeninos, eram embalados por acalantos em redes, em xales enrolados nas 

costas das mães de origem africana, ou em raros bercinhos de madeira. 

Essas formas rudimentares de canto, sobre melodias simples e feitas, muitas vezes, com 

letras onomatopaicas a fim de favorecer a monotonia necessária para adormecer a criança, 

vieram de Portugal. Mas nossos indígenas tinham também acalantos de extrema doçura, como 

um, de origem tupi, no qual se pede emprestado ao Acutipuru, o sono ausente ao curumim. No 
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idioma nhengatu, o acalanto é descrito como cantiga do macuru, sendo o macuru, o berço 

indígena. As “mães negras”, amas de leite, contavam por sua vez, aos pequenos tinhosos e 

chorões, estórias de negros velhos, papa-figos, boi-tatá e cabras cabriolas, fecundando o 

imaginário infantil. 

Hoje, em casa ou na escola, a criança tem em sua rotina o horário do soninho. Em suas 

casas, por anos a fio, muitos bebês foram embalados ao som de “nana neném que a Cuca vem 

pegá, papai foi na roça e mamãe no cafezá”, e outras cantigas que acalentavam o pequeno 

coração. Cantigas que, segundo Florestan Fernandes (Cf.1958), têm sua procedência nas raízes 

portuguesas, porém com as modificações culturais e regionais, além de serem fortes aliadas nos 

momentos de interação do adulto com a criança, de forma lúdica.  

Nas escolas de Educação Infantil, de período integral, normalmente, a professora coloca 

uma música de ninar para a criança adormecer, ou, às vezes ela mesma canta para a turma que 

mergulha, aos poucos, no doce sono da infância. Também nos momentos de atividades 

diversificadas, as cantigas são sempre muito bem-vindas, como mediadoras de 

desenvolvimento e aprendizagem. 

É interessante destacar como a história é cíclica e que a discussão sobre como criar e 

educar crianças passa e repassa por caminhos complexos. Da discussão sobre o que é correto 

fazer: oferecer mimos em todo o tempo, ou logo dar-lhes umas palmadas, a conversar por longo 

tempo insistindo no diálogo.  Também interessante é a relação de proximidade dos pais com 

seus filhos no Brasil entre Colônia e Império, foi o que se percebeu ao longo da história e relatos 

de viajantes da época que dizem: 

 

O carinho do pai pelos filhos, enquanto pequenos, chega a não ter limites, e é 

principalmente o pai quem se ocupa com eles, quando tem um minuto livre. 

Amá-os até a fraqueza e, até certa idade, atura as suas más criações. Não há 

nada que mais o moleste do que ver alguém corrigir seu filho. Quando marido 

e mulher saem de casa, seja para visitarem uma família, seja para irem a alguma 

festa, levam consigo todos os filhos, com suas respectivas amas, e é ainda o 

pai quem carrega com todo o trabalho, agarrando-se lhe os pequenos ao 

pescoço, às mãos, às abas do casaco. (DEL PRIORI, 2015, p. 95) 
 

Ao retornar ao século XVI, pode-se perceber outra realidade em que a presença de 

castigos físicos em crianças não era nenhuma novidade. Esse costume foi introduzido pelos 

padres jesuítas que acreditavam que o excesso de mimo estragaria as crianças, discurso esse, 

que, precisamente, a partir da segunda metade do século XVIII, com as chamadas aulas Régias, 

se personifica na palmatória como instrumento de correção por excelência. Del Priori (2015, 

p.98) relata que foram encontrados muitos documentos dessa época que tratavam sobre as 

violências físicas sofridas pelas crianças, cujas mães com o desejo de poupar-lhes se tornavam 
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alvos de tamanha brutalidade. Muitas famílias se desfizeram e mães com seus pequenos se 

tornavam pedintes nas ruas e portas de igrejas. Conta a autora, que um processo-crime datado 

de 1756, movido na vila de São Sebastião, São Paulo, por Catarina Gonçalves de Oliveira revela 

imagens de outras violências: a de pais contra filhos. Nos autos, Catarina revela ter defendido 

seu enteado, uma criança pequena, de chicotadas desferidas pelo pai, ansioso por corrigir o 

hábito do pequeno de comer terra. E assim, entre mimos e “disciplinas” mais rigorosas, viviam 

as crianças do Brasil entre Colônia e Império.  

E como seria o tempo de brincar e aprender? A disposição da criança pelo lúdico e pelas 

interações com outras crianças ou adultos sempre foi impressionante, exceto quando se 

encontrava doente. Sua energia contagiava qualquer ambiente, pela maneira de se locomover, 

sempre correndo, sorrindo, curiosa, enxergando a vida com a leveza dos pássaros em pleno voo. 

A criança sempre está pronta para cantar, pular, rolar, “pintar e bordar” num movimento 

estésico que muitos adultos já se esqueceram como foi um dia.   

Assim são as crianças de hoje com relação às interações e brincadeiras na escola, assim 

foram as do passado. Nas escolas dos jesuítas, eram diversificadas as formas de brincar, como 

relata Del priori (Cf. 2015) as crianças tinham como lazer banhos de rio, brincadeiras com 

miniaturas de arcos e flechas, instrumentos para a pesca, o jogo do beliscão, do peia-queimada, 

além de ritmos, cantos, mímicas. Piões, papagaios de papel, gente e mobiliário reduzidos, 

confeccionados em pano, madeira ou barro, eram os brinquedos preferidos. As músicas atraiam 

de forma especial: as crianças indígenas adoravam instrumentos europeus como a gaita e o 

tamboril. 

Criança sempre criança, brinca, se diverte, canta e dança. Uma espiga de milho se 

transforma em brinquedo precioso no seu universo criativo e sensível. A rigidez dos adultos e 

a automatização do mundo moderno não podem contaminar essas mentes que criam nas escolas 

e em todos os espaços. Concordante a Gardner (1996), muitos indivíduos criativos salientam 

com certa tristeza a restrição de sua infância inicial. Mas mesmo aqueles que sofreram um 

regime rígido, de alguma forma conseguiram manter a centelha da curiosidade, possivelmente, 

segundo o autor, porque eram personalidades fortes e rebeldes, mas ainda mais provavelmente 

porque encontraram pelo menos um modelo de papel que não os obrigou a seguir uma linha, 

encorajando-os, pelo contrário, a uma postura mais aventureira em relação à vida. Ainda 

segundo o mesmo autor: 

 

O que pode distinguir os indivíduos criativos é a sua maneira de utilizar 

produtivamente os insights, sentimentos e experiências da infância. Para 

determinados propósitos, pode ser adaptativo apagar memórias da infância. 

Mas quando se trata de criar novos entendimentos e novos mundos, a infância 
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pode ser uma aliada muito poderosa. Na verdade, eu afirmo que o criador é um 

indivíduo que consegue enfrentar um desafio formidável: unir os 

entendimentos mais avançados de um domínio com os problemas, questões, 

perguntas e sensibilidades que caracterizam sua vida quando era uma criança 

que se maravilhava com as coisas. (GARDNER, 1996, p.28) 

 

É nesse sentido que novos olhares sobre a infância se fazem urgentes, no mundo 

digitalizado, imediatista e de relações superficiais e automatizadas em que se vive, 

considerando o que afirma o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (Cf 1998), 

ao destacar que 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.  

Entretanto, cabe uma reflexão pertinente: que marcas nossas crianças deixarão para a 

sociedade, se não houver sensibilidade aguçada por parte dos educadores que lhes garanta uma 

infância vivida nos espaços escolares da Educação Infantil com menos “adultocentrismo”, 

sedentarismo, automatismo e tantos ismos que empobrecem esses espaços?  

Tais metas se traduzem em desafios que serão alcançados por meio de interações e 

brincadeiras com intencionalidades bem estruturadas, num movimento de reflexão e ação, 

sabedores de que as crianças revelam seu esforço para compreender o mundo em que vivem, as 

relações contraditórias que presenciam e explicitam, as condições de vida a que estão 

submetidas, seus anseios e desejos, por meio dessas brincadeiras. As crianças possuem uma 

natureza singular, que as caracteriza como seres que sentem e pensam o mundo de um jeito 

muito próprio que se traduz nas interações que estabelecem desde a mais tenra idade com as 

pessoas que lhe são próximas e com o meio que as circunda.  

Com o pensamento e olhar voltados para as crianças do mundo contemporâneo e 

vislumbrando garantir a elas uma infância vivida, do jeito criança de ser, nos espaços escolares 

da Educação Infantil, é que esta pesquisa foi desenvolvida e pretende assegurar, tanto ao 

Sistema Mackenzie de Ensino quanto ao Mackenzie Educacional, um modelo de ensino e 

aprendizagem bem fundamentado, o Modelo Cognitivo-Interacionista, que contribua 

significativamente para a reflexão e prática dos professores, numa perspectiva de 

transformação, e que também contemple, em seu âmago, as crianças e suas reais necessidades, 

aguçando sua sensibilidade e percepção numa “sociedade imediatista e líquida”, nas palavras 

de Bauman (Cf 2001), disposta ao consumismo exacerbado, eximindo-se da abertura ao contato 

afetivo e próximo das pessoas, algo mais raro a cada dia.  

 



 

 

43 

1.3 Novos olhares e desafios sobre a infância e educação infantil no século XXI 

 

Todo este contexto remete à urgente necessidade de ampliação dos olhares sobre as crianças, 

enxergando-as como sujeitos de direitos que são, e destacando que dentre seus direitos, o direito 

à infância vivida de forma lúdica é um dos principais.  

E como garantir essa infância às crianças nos espaços da Educação infantil no século 

XXI? Responder a essa questão remete aos desafios inerentes à profissão professor, no entanto, 

também remete ao mundo fascinante de possibilidades descortinado pelas crianças e toda sua 

alegria, curiosidade, imaginação e criatividade que instigam o fazer pedagógico dos 

professores, proporcionando o escrever de uma nova história todos os dias. História escrita por 

muitas mãos unidas, entrelaçadas pelo amor às crianças, à sua infância e pelo zelo em garantir 

uma Educação Infantil com qualidade, mesmo sabendo que sua história é nova no Brasil. 

Como afirma Kuhlmann Jr. (Cf 1998), ao relatar que a história da Educação Infantil no 

Brasil é recente.  Segundo ele foram marcantes as influências europeias recebidas nos séculos 

XIX e XX e também uma forte influência norte americana no século XX, desvelada por uma 

concepção assistencialista à Educação Infantil, entendida como educação popular, e 

consequentemente com poucos investimentos, remetendo a uma “pedagogia da submissão” que 

consistia no preparo dos pobres para aceitação da exploração social.  

Cabe ressaltar que nas décadas de 1930 a 1970 o Brasil viveu um período com a presença 

assídua de médicos no ambiente escolar, pois a Educação e a Saúde estavam no mesmo 

ministério desde a década de 1930, e a ideia inicial de criar creches era para interferir no alto 

índice de mortalidade infantil.  

Nesse sentido, Kuhlmann Jr. (Cf 1998) ressalta que a criação de creches possibilitava a 

intervenção do Governo sobre as famílias pobres. Ainda em suas palavras, na década de 70 

notou-se o despertar da consciência das classes desprivilegiadas e a ânsia pelas ideias 

comunistas e, para apaziguar os ânimos, o Governo militar, de 1975 a 1979 e 1980 a 1985, 

criou, sob a influência de órgãos internacionais, novas vagas para as crianças de 0 a 6 anos a 

um baixo custo.  

Entretanto, o aumento dos movimentos populares colocou em questão a continuidade 

dessa proposta. Além disso, a redemocratização do país e a eleição de políticos da oposição nos 

Estados e Municípios intensificaram os movimentos sociais. Outro fator importante foi o 

aumento da mão de obra feminina no mercado de trabalho, tanto da classe mais carente quanto 

da classe média, fato que intensificou a necessidade do atendimento das crianças em espaços 

escolares de Educação Infantil. 
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Diante desta realidade de aumento de demanda por este tipo de atendimento, a Educação 

Infantil constituiu-se como dever do Estado e direito de todas as crianças, desde o nascimento, 

a partir da Constituição Federal de1988, momento em que houve uma mudança na concepção 

de escola como espaço que garantia o direito da mãe ao mercado de trabalho para o direito da 

criança à educação.  

Adicionalmente, Craidy e Kaercher (Cf 2001) ressaltam que, em 1990, a criação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente foi um marco importante de reconhecimento da criança 

como um cidadão em desenvolvimento, sendo assim, detentor de direitos.  

Efetivamente, a inclusão da Educação Infantil nos sistemas de ensino como primeira 

etapa da Educação Básica foi normatizada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) nº. 9394/96. Seguindo orientações dessa lei, em 1999, foram elaboradas, pelo Conselho 

Nacional de Educação, as primeiras Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil 

(DCNEI) revisadas, posteriormente, pela Resolução CNE/CEB nº. 05/2009. 

 É importante ressaltar que, anterior a esta reformulação da lei, decretada, inicialmente, 

pela Constituição de 1988, a Educação Infantil fazia parte da Secretaria de Assistência Social e 

não da Secretaria da Educação. Nesse espaço, dirigido pela Assistência Social o cuidar 

apresentava-se dissociado do educar. A criança limpa e bem alimentada era o que mais 

importava. 

Não havia, portanto, a preocupação com o viés educacional. Esse aspecto social de 

atendimento, aliás, ainda persiste em muitas escolas de Educação Infantil, principalmente nas 

de periferia, infelizmente. Para muitos pais receber a criança, no final do dia, limpa e alimentada 

já é o suficiente, porém, não admissível quando se tem compromisso com a Educação Infantil, 

pois esta pressupõe em seu atendimento tanto os cuidados necessários quanto a educação das 

crianças numa perspectiva de formação integral e de garantia da infância vivida de forma lúdica 

nos espaços escolares.  

 Nesse sentido, o Marco Legal da Primeira Infância, aprovado pela Lei Nº 13.257, de 8 

de março de 2016 corrobora à promoção do desenvolvimento integral das crianças desde o 

nascimento até os seis anos de idade. Esta Lei estabelece princípios e diretrizes para a 

formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à 

especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil em 

consonância com os princípios e diretrizes da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 -Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

 Novos olhares e desafios sobre a educação na primeira infância evidenciaram-se dia a 

dia, conforme assinalados a seguir. O desafio colocado pela alteração da LDB, em 2013 e pelo 



 

 

45 

marco Legal da Primeira Infância em 2016, se apresenta por meio da inserção da Educação 

Infantil na definição da Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica (BNCC), 

homologada em 2018, para a Educação Infantil e Educação Fundamental.  

Diferentemente das diretrizes curriculares, o novo documento apresenta os direitos e 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, de forma inédita na educação brasileira infantil, 

ou seja, a divisão com a nomenclatura: bebês (0 a 1 ano e 11 meses), crianças bem pequenas (2 

anos a 3 anos e 11 meses) crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses), respeitando, no 

desenvolvimento desses objetivos de aprendizagem, as especificidades de cada faixa- etária. 

Este fato constitui-se num avanço do segmento da Educação Infantil, considerando que 

promove a visibilidade da primeira infância e suas especificidades nos espaços escolares.  

Os direitos de aprendizagem das crianças advêm dos eixos das interações: conviver e 

participar, da brincadeira - brincar e explorar e da constituição identitária de conhecer-se e 

expressar. Os direitos de aprendizagem devem ser garantidos na Educação Infantil, 

considerando as formas pelas quais bebês e crianças aprendem, respeitando suas formas de 

significar com relação a sua identidade, aos outros e ao mundo social e natural.  

Os direitos de aprendizagem abrangem, assim, o conviver de forma democrática com 

outras crianças e adultos, com eles relacionar-se e partilhar distintas situações, utilizando uma 

diversidade de linguagens que amplie o repertório perceptivo das crianças, bem como, o 

repertório proprioceptivo, dois sistemas essenciais que, quando compreendidos e efetivados na 

prática, promovem a valorização dos sentidos e dos movimentos corporais, fundamentais para 

a Educação Infantil.  

Desta forma, na perspectiva constante de aprimoramento e inovação curricular, 

vislumbrou-se a necessidade de considerar a propriocepção, como fonte de sensação, ampliando 

a concepção concernente aos cinco sentidos humanos contidos no sistema perceptivo 

reafirmando a importância da cinestesia ou do pensamento cinestésico.  

 

1.3.1 Propriocepção 
 

 

PROPRIOCEPÇÃO – Mecanismo envolvendo a autorregulação da postura, a 

capacidade de reconhecer a localização espacial do corpo, por meio de 

estímulos que se originam nos proprioceptores dentro do próprio corpo. 

(DICIONÁRIO MICHAELIS). 
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Diferentes conceituações de propriocepção por pesquisadores levaram a diferentes definições. 

Nesse sentido, faz-se necessário considerar os aspectos históricos sobre a definição de 

propriocepção para uma melhor compreensão deste conceito. 

Na concepção de Antunha e Sampaio (Cf. 2008) o sistema proprioceptivo é de natureza 

neurológica, e recebe informações provenientes de múltiplos sensores do nosso corpo como a 

pele da sola dos pés, músculos e articulações, mucosas, língua, sistema visual e sistema auditivo 

do equilíbrio (labirinto). Este sistema integra e compatibiliza todas essas informações e expede 

as ordens necessárias para as fibras musculares de todo o corpo para que estas realizem uma 

determinada ação. É um sistema complexo que influencia a maioria das funções do organismo 

e traz informações do mundo antes da criança realizar um ato motor. 

Para Franco (Cf. 2011) a base anatômica fundamental da percepção e do movimento nas 

informações sensoriais fornecidas pelos músculos foi identificada pela primeira vez em 1826 

por um fisiologista escocês, Charles Bell. Nas palavras de Han et al. (Cf. 2016), mais de meio 

século depois, em 1887, o anatomista e patologista inglês Henry Bastian introduziu o termo 

“kinaethesia”, derivado de duas palavras gregas “kinein” (movimento) e “aisthesis” (sensação), 

referindo-se ao conjunto de sensações corporais resultantes ou diretamente ocasionadas por 

movimentos, também conhecida como cinestesia. 

Franco (Cf. 2011) ao citar Bastian faz referência à sua definição de cinestesia ao relatar 

que é por meio desse conjunto de impressões sensoriais que o cérebro capta muitas informações 

inconscientes que orientam os movimentos em geral. A definição original de propriocepção, foi 

dada por Charles Sherrington (Cf. 1906) quando ele usou pela primeira vez o termo, definindo-

o da seguinte forma: “propriocepção é a percepção do movimento articular e corporal, bem 

como a posição do corpo, ou segmentos do corpo, no espaço”.  

Como afirma Han et al. (Cf. 2016), fica evidente na definição de Sherrington o destaque, 

tanto da posição, como do movimento do corpo. Percepção, do latim percepio, é a identificação, 

organização, e interpretação da informação sensorial para que os seres humanos possam 

compreender o ambiente em que estão inseridos. Percepções exigem sinais dentro do sistema 

nervoso, que derivam da estimulação física de vários órgãos dos sentidos. Da mesma forma, a 

propriocepção requer a estimulação dos mecanorreceptores ao limiar por meio dos movimentos 

do corpo (mudanças de posição do corpo). No entanto, uma característica de percepção é que 

não é simplesmente o recebimento passivo de sinal sensório, mas sim, a percepção é moldada 

pela memória e aprendizagem.  
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1.3.1.1 Infância e propriocepção: o pensamento cinestésico em ação 

Os estímulos sensoriais devem fazer parte das atividades permanentes na Educação 

Infantil, pois toda criança se caracteriza por sua curiosidade e pelo corpo em movimento. 

Normalmente, uma criança somente fica parada quando se encontra doente ou dormindo. Ela 

está sempre atenta, observando o seu entorno e recebendo estímulos sensoriais a todo momento.   

Quando se considera a criança e sua infância vivida, não há como não mencionar a 

importância de se valorizar o corpo e suas sensações - a propriocepção – que é responsável 

pelas essenciais informações do mundo que a criança recebe antes mesmo do movimentar-se 

cinestésico. 

Ao escreverem sobre espaço e tempo na Educação Infantil, Almeida e Juliasz (Cf 2014) 

destacam dos escritos de Wallon pontos que esclarecem suas ideias sobre a questão do corpo e 

do espaço, ao afirmar que a representação visual do corpo é fragmentada, pois a vista não capta 

as partes do corpo que ficam fora do campo visual, como as costas, a face e o conjunto do 

tronco. Nesse ínterim, ressaltam que o espaço do corpo (proprioceptivo) é distinto do espaço 

exterior, não é homogêneo, pois se divide em direita e esquerda, de modo que os gestos e os 

movimentos são orientados de acordo com esses lados. Trata-se de uma condição para o gesto, 

para o movimento, vinculados à experiência cinestésica desde a mais tenra idade. 

Por intermédio do equipamento sensorial, a criança percebe o meio através de sensações 

que chegam aos diversos receptores espalhados pelo seu corpo. Estas sensações fornecem 

estímulos aos movimentos, consciência do esquema corporal e, consequentemente, base às 

futuras aquisições motoras.  

Para Cormedi (Cf 2011) a propriocepção informa a posição de cada membro e sua 

relação com o resto do corpo e essas informações são fundamentais para a coordenação dos 

movimentos. Segundo a autora, é necessária uma variação do tônus muscular para que esse 

sistema sensorial funcione de forma eficiente de modo a transmitir as informações ao cérebro. 

  Figueira (Cf. 1996), destaca que a partir do nascimento, a criança sofre profundas 

modificações. Passa de uma condição de total dependência controlada apenas por movimentos 

reflexos, até vir a tornar-se um ser independente com desejos próprios. Estas modificações se 

dão principalmente nas áreas motora, sensorial e cognitiva.  

 Han et al. (Cf. 2016) discorre sobre uma mudança fundamental no campo de pesquisa 

sobre o controle do movimento humano que ocorreu nas últimas décadas, em grande parte 

devido a uma crescente compreensão do papel que a informação sensorial desempenha na 

neuroplasticidade cerebral, ou seja, a capacidade do cérebro de se adaptar ao longo das 
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experiências vividas e dos aprendizados, que também é conhecida por plasticidade neuronal ou 

maleabilidade cerebral que possibilita a capacidade de mudança e reorganização dos neurônios 

de acordo com mudanças ambientais, experimentais, sociais e físicas. Ainda segundo o autor, a 

fonte mais importante para o a promoção do desenvolvimento neural específico é a 

propriocepção.  

 

1.3.2 Brincadeira na Educação Infantil: viva ou morta? 

  

Já que o assunto é o aflorar do movimento e da criatividade na infância, cabe uma pergunta: 

quem não recorda das brincadeiras que permearam a infância e dos laços de amizade que a 

seguiam? Vivo ou morto é uma delas. Uma criança gritava: Vivo, morto, vivo, morto, vivo, 

vivo, acompanhada da expressão de desalento: Ahhhhh! de alguns que não se concentravam na 

comanda e tinham de sair da brincadeira, pois agachavam na hora errada. E de alegria: oba! dos 

mais atentos que seguiam na brincadeira – lembrando de que quando a criança gritava vivo, 

todos deveriam ficar em pé, e quando gritava morto, todos deveriam agachar. 

 A brincadeira tem esse poder de unir e entrelaçar as crianças e os adultos, pois, 

fidedigna à sua origem etimológica do latim, a palavra brincar surge da evolução da palavra 

vinculum: laço, como seu significado inicial, passando a vinclu, vincru e vrinco: adorno, enfeite, 

o brinco utilizado nas orelhas, até evoluir à palavra brinquedo e brincadeira que, em seu âmago, 

desvelam a capacidade de embelezar e adornar a vida pelos vínculos afetivos que proporcionam. 

 Cabe salientar que nesta pesquisa as brincadeiras e os jogos infantis serão tratados pela 

intencionalidade lúdica que os remete. É no ato lúdico: brincando ou jogando que a criança se 

desenvolve integralmente.  

A importância do ato de brincar na construção do conhecimento é evidenciada quando 

se observa a criança brincando. Quando a criança brinca, recria situações do cotidiano e quando 

mergulhada em sua atividade lúdica, evidencia que todo o seu ser se organiza em função da 

ação, suas potencialidades são reunidas num exercício de imaginação e prazer capaz de aguçar 

a capacidade de concentração, a criatividade e as novas descobertas. Assim, a aprendizagem 

ocorre de forma espontânea, pelo sentir, e não para se obter determinado resultado ou adquirir 

algo. 

Donald Winicott, pediatra e psicanalista inglês, contribuiu de forma profícua para o 

entendimento do significado e importância do brinquedo. Winicott (Cf. 1951) faz uma análise 

do brincar e da criança que brinca, ressaltando que o jogo deve ser estudado como um tema em 

si mesmo, considerando a relevância dos aspectos que o envolvem inerentes ao 
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desenvolvimento da criança. Para ele o brincar é uma experiência criadora, que tem sua origem 

na experiência do fenômeno transicional que se dá entre aquilo que é subjetivo e objetivamente 

percebido, fato que se apresenta quando a criança ao se apegar a um objeto externo – uma 

fralda, por exemplo – ela já consiga distinguir e perceber o real e a fantasia, pois segundo 

Winicott (Cf. 1971, p.17), este objeto “representa a transição, na criança, de um estado de fusão 

com a mãe para a relação em que a mãe é percebida como algo externo e separado”.  

Winicott (Cf. 1971) traz um novo conceito da dimensão e significado do brincar 

considerando sua relevância como prática significante anterior à comunicação verbal da 

criança. Conforme a criança cresce e vai se apropriando da fala, ocorre o desapego ao objeto 

transicional, o que é percebido por outras formas simbólicas de interação em que ela se envolve, 

como o brincar e a cultura. Estes momentos são nítidos nos espaços escolares de Educação 

Infantil, quando a criança passa pelo período de adaptação e precisa ficar longe da família.  

No início sempre se faz um pouco tenso e difícil para as crianças menores, mas é tão 

interessante notar como elas  começam a descobrir suas próprias narrativas, suas histórias de 

vida, sua identidade, norteadas pelo lúdico, por brincadeiras propostas pelas professoras que 

abrangem a exploração das mais variadas linguagens: dramáticas, gestuais, verbais, musicais, 

plásticas, entre outras que contribuem para a ampliação de repertórios que permitem às crianças 

a exploração, a criatividade e a articulação de diferentes linguagens. 

O ato de brincar permite que a criança explore seu mundo interior e descubra os 

elementos externos em si, exercite a socialização, a afeição pelo outro, a cognição, a 

criatividade e adquira sentimentos básicos e qualidades fundamentais que podem contribuir 

com o seu desenvolvimento e formação da personalidade para lidar com o mundo. Winicott 

(Cf. 1982, p.163) assegura que o ato de brincar proporciona a organização que conduz a melhor 

interação social das crianças e ainda complementa que “a brincadeira é a prova evidente e 

constante da capacidade criadora, que quer dizer vivência”. 

Nesse contexto, se faz necessário refletir sobre a importância da brincadeira para o 

desenvolvimento da criança e proporcionar meios para o educador explorar ao máximo o 

potencial educativo das brincadeiras como uma forma de tornar o processo educativo natural e 

agradável. 

Segundo Bettelheim (Cf.1988, p.157) "Até o século XVIII, e até mais recentemente, em 

grande parte do mundo, crianças e adultos brincavam dos mesmos jogos, quase sempre juntos". 

Farge (Cf.1976, p.27) ao se referir aos espaços públicos e privados, lembra da importância da 

rua na vida da população e das crianças nas sociedades pré-industriais, isto é, até o século 

XVIII: "as crianças brincam na rua; o espaço urbano é o seu universo; elas o utilizam a sua 
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vontade". Para comprovar o domínio que as crianças tinham sobre as ruas, a autora descreve 

pequenas cenas ocorridas em diferentes datas de 1770 a 1775 em que o conflito de uso dos 

adultos, que andavam pelas ruas e as crianças que nela brincavam, havia chegado a queixas 

registradas.  

Storcht (Cf.1985, p.17) argumenta que no quadro vitoriano estavam sendo substituídas 

as formas tradicionais da nova ordem básica urbana. "Estas formas de recreação da classe 

trabalhadora que se desenvolviam ao ar livre sofreram perseguição sem trégua da polícia". As 

classes pobres, segundo Thompson (Cf.1987, p.33) "foram crescentemente percebidas como 

perigosas: elementos vulcânicos, cuja violência explosiva pode destruir a estrutura da 

sociedade". Neste contexto, a criança foi afastada das ruas por ser considerada perigosa para os 

filhos das famílias mais abastadas. As crianças passaram a ser confinadas nas casas, nas creches, 

nos asilos ou nas fábricas, dependendo da classe social a que pertenciam. 

Diante dessa situação, a criança teve que encontrar novos meios nas condições urbanas 

para reconstruir a unidade das relações afetivas, psíquicas e cognitivas que lhes assegurassem 

simultaneamente a individualidade e a socialização, bem como, espaços onde fosse possível 

jogos e brincadeiras que envolvessem os companheiros. Nesse ínterim, na sociedade moderna, 

a escola deveria oferecer e estimular a atividade lúdica ressaltando a sua importância no 

desenvolvimento físico, mental, emocional e social da criança. Entretanto, desde quando a 

brincadeira foi alvo de discussão relacionada ao desenvolvimento infantil num foco 

pedagógico? 

Numa perspectiva histórica, desde a Antiguidade as crianças participavam de diversas 

brincadeiras como forma de diversão e recreação (Cf. WAJSKOP, 1995). Jogos de demolir e 

construir, rolar aros, cirandas, pular obstáculos são exemplos de brincadeiras existentes desde 

a Antiguidade. Entretanto somente no período do Romantismo a brincadeira passou a ser vista 

como expressão da criança e a infância a ser compreendida como uma fase de desenvolvimento 

específica e com características próprias. As principais brincadeiras neste período eram: piões, 

cavalinhos de pau, bola, entre outros (Cf. KISHIMOTO, 1990). 

A partir deste período, vários pesquisadores surgiram desenvolvendo propostas 

pedagógicas com a utilização de brinquedos e jogos, dentre os quais cabe citar: Froebel (1782-

1852) com a educação baseada no brincar, foi o criador do primeiro Jardim da Infância em 

1837; Decroly (1871-1932), que elaborou materiais para educação de crianças deficientes com 

a finalidade de desenvolver a percepção, motricidade e raciocínio; Montessori (1870-1952), 

que desenvolveu uma metodologia de forma a implementar a educação sensorial. 
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No Século XX, outros pesquisadores começaram a discutir a questão das brincadeiras, 

entre eles, Piaget (Cf.1993), afirmando que a partir da brincadeira a criança pode demonstrar o 

nível cognitivo em que se encontra além de permitir a construção de conhecimentos, Vygotski 

(Cf.1991) que compreendeu a brincadeira, como qualquer outro comportamento humano, como 

resultado de influências sociais que a criança recebe ao longo do tempo. O autor argumentou: 

"o brinquedo cria na criança uma zona de desenvolvimento proximal e é através dele que a 

criança obtém as suas maiores aquisições" (Cf. VYGOTSKY, 1991, p.117) e Wallon (Cf. 2007) 

que valoriza a ação motora, o corpo em movimento da criança num processo interativo que 

potencializa o desenvolvimento da afetividade, considerando o movimento corporal e a emoção 

como fatores indissociáveis para o desenvolvimento e a aprendizagem da criança. 

As diferentes abordagens pedagógicas baseadas no brincar, bem como, os estudos de 

psicologia infantil direcionados ao lúdico permitiram a constituição da criança como um ser 

brincante (Cf. WAJSKOP, 1995), portanto, a brincadeira deveria ser utilizada como uma 

atividade essencial e significativa para a educação infantil. 

Sem dúvida, foi necessário um longo período até se chegar nestas conclusões e a 

brincadeira ser considerada como algo sério. Hoje, esta importância e seriedade em relação ao 

tema podem ser expressas através do advento das brinquedotecas, dos congressos educacionais 

e do crescente número de artigos e trabalhos científicos com base no estudo das brincadeiras e 

jogos infantis.  

Os fundamentos teóricos dos estudos de Piaget, Vigotski e Wallon mostram a 

importância do lúdico para o desenvolvimento do ser humano. Segundo Goulart (Cf.1987) e 

Garakis (Cf. 1998) os fundamentos da teoria piagetiana, enraizados nos conceitos da Biologia, 

Epistemologia Genética e Lógica, mostram que o desenvolvimento progressivo das estruturas 

intelectuais do indivíduo o torna capaz de aprender. Seu conhecimento é fruto da sua interação 

com o meio, sendo o jogo um recurso muito importante para o desenvolvimento cognitivo da 

criança, o qual assume valores diferentes em determinadas fases de sua vida, cujo aprendizado, 

se adequadamente organizado, resulta em desenvolvimento mental. De acordo com Garakis 

(Cf.1998) quando a criança passa a fazer uso da linguagem vai aprendendo a imitar sem modelo 

e aí começa o jogo simbólico, o uso da fantasia, do mágico, da ficção, da dramatização. Nesta 

fase, o mundo da criança é um mundo lúdico, do imaginário, do "como se fosse", ou do "faz de 

conta". 

É importante ter sempre em mente a fase em que a criança se encontra para poder 

selecionar as atividades e jogos que serão propostos. Neste sentido, Piaget (Cf.1978) argumenta 

que o jogo em sala de aula é estimulador da construção do pensamento, do conhecimento e da 
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autonomia. A criança envolvida numa atividade que exige certo raciocínio necessita levantar 

hipóteses e solucionar problemas; ou em uma brincadeira ela tem possibilidade de construir 

conhecimentos e enriquecer o desenvolvimento intelectual. 

As situações que causaram alegria, ansiedade, medo e raiva podem ser revividas em 

forma de brincadeira o que favorece maior compreensão de seus conflitos e emoções. 

Brincadeiras como esconde-esconde, pega-pega, passa-anel, bingo, boliche, morto-vivo; 

queimada, pular corda podem favorecer várias habilidades e conhecimentos e estimulam a 

cooperação, o estabelecimento e cumprimento de regras e a aprendizagem de se colocar no 

lugar do outro. Assim, o ato de brincar também funciona como um agente socializador que 

amplia os horizontes da percepção. 

Piaget (Cf. 1998) argumenta que o jogo é essencial na vida da criança, inicialmente 

como um exercício que a criança repete uma determinada situação por puro prazer, por ter 

apreciado seus efeitos. Em torno dos 2-3 e 5-6 anos nota-se a ocorrência dos jogos simbólicos, 

que satisfazem a necessidade da criança de não somente relembrar o acontecido, mas de 

executar a representação. Em período posterior surgem os jogos de regras, que são transmitidos 

socialmente de criança para criança e por consequência vão aumentando de importância de 

acordo com o progresso de seu desenvolvimento social. Assim, em Piaget, o jogo se constitui 

em expressão e condição para o desenvolvimento infantil, já que as crianças quando jogam, 

assimilam e podem transformar a realidade. 

Vigotski (Cf. 1991), diferentemente de Piaget, considera que o desenvolvimento ocorre 

ao longo da vida e que as funções psicológicas superiores são construídas ao longo dela: o 

"brinquedo cria uma Zona de Desenvolvimento Proximal na criança", ou seja, a aquisição do 

conhecimento se dá mediante duas zonas de desenvolvimento: a real e a proximal. A zona de 

desenvolvimento real é a do conhecimento já adquirido, e o que a pessoa traz consigo; a 

proximal, só é atingida, de início, com o auxílio de outras pessoas que já tenham adquirido tal 

conhecimento.  

Outro importante teórico que, como Piaget e Vigotski, se interessou pelo jogo infantil 

foi Henry Wallon. Para este pesquisador, infância significava ludicidade e movimento com 

afetividade. Na análise feita sobre os estágios de desenvolvimento da criança propostos por 

Piaget, Wallon teceu muitos comentários que evidenciavam o caráter emocional e afetivo em 

que os jogos se desenvolvem, bem como ressaltava seus aspectos relativos à socialização. Numa 

referência à faixa etária dos 7 anos Wallon (Cf 1979) demonstra seu interesse pelas relações 

sociais infantis, nos momentos de jogo, quando salienta que a criança concebe o grupo em 

função das tarefas que o grupo pode realizar, dos jogos a que pode entregar-se com seus 
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camaradas de grupo, e também das contestações, dos conflitos que podem surgir nos jogos onde 

existem duas equipes antagônicas. 

Nas palavras de Wallon (Cf 2007), a ludicidade se torna um fenômeno essencial ao 

desenvolvimento da criança, associada à afetividade e ao movimento corporal requerido nas 

brincadeiras, aspectos estes tão característicos da primeira infância e que contribuem de modo 

significativo com o processo de ensino e aprendizagem nas escolas de Educação Infantil, 

quando lhes é dado o devido valor nos momentos de organização do tempo e do espaço. 

 É interessante destacar, em meio aos teóricos estudados, as contribuições de Bruner 

(Cf. 1978) ao interpretar, de forma inovadora, o desenvolvimento da atividade simbólica, 

afirmando que a origem de tal atividade não depende apenas de jogos, e sim do compartilhar 

de brincadeiras entre a mãe e a criança, ações que possibilitam a aquisição da motricidade e da 

linguagem. Para Bruner e Ratner (Cf. 1978) as brincadeiras do bebê em interatividade com a 

mãe é uma fonte de estímulos que auxilia a aquisição da linguagem, a compreensão de algumas 

regras, bem como colabora para o seu desenvolvimento cognitivo. Nota-se, entretanto, a 

importância da parceria da família, seja a mãe, o pai, ou o responsável, em todo este processo 

de desenvolvimento infantil que inclui a brincadeira como componente essencial, desde os 

primeiros contatos com a mãe. 

A brincadeira, desta forma, assume também um papel fundamental para a infância. 

Numa concepção sociocultural, a brincadeira mostra como a criança interpreta e assimila o 

mundo, os objetos, a cultura, as relações e os afetos das pessoas, sendo um espaço característico 

da infância e de vital importância para o perceber de si e do outro. 

Esses dados reiteraram questões que direcionaram o embasamento teórico do Modelo 

Cognitivo-Interacionista (MCI): Como criar oportunidades lúdicas para a criança incrementar 

o seu repertório social bem como desenvolver relações interpessoais? Quando a criança brinca 

de faz de conta, por exemplo, ela deve supor o que o outro pensa, tentar coordenar seu 

comportamento com o de seu parceiro, procurar regular seu comportamento de acordo com 

regras sociais e culturais. Vigotski (Cf 1991) enfatizou que a criança, ao brincar de faz de conta, 

criava uma situação imaginária podendo assumir diferentes papéis, dentre os quais o papel de 

um adulto. A criança passa a se comportar como se ela fosse realmente mais velha, seguindo as 

regras que esta situação propunha. Neste sentido, a brincadeira pode ser considerada como um 

recurso utilizado pela criança, podendo favorecer tanto os processos que estão em formação, 

como aqueles que serão completados.  

Vigotski (Cf. 2014) também destaca a criação teatral na idade escolar, ressaltando que 

o foco para o desenvolvimento infantil se encontra na dramatização. O autor alerta para os 
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modos de compreender, explicar e valorizar essa atividade humana nas relações de ensino e 

aprendizagem, e evidencia o  valor do  processo na criação  infantil, pois, nesse sentido, o  ato  

de  brincar  e  o faz  de  conta, inicialmente espontâneos, tornam-se mais significativos que o 

próprio resultado da criação dos pequenos.  

Nesse sentido, é pertinente destacar a pesquisa de Caldas (Cf. 2010, p. 69-70) que 

destaca a diferença estabelecida por Vigotski entre os conceitos denominados científicos e os 

espontâneos no processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças. A autora relata que 

para Vigotski os conceitos espontâneos são formados por meio das experiências de forma 

espontânea, ou seja, “espontaneamente a criança usa de conhecimentos adquiridos ao longo de 

suas vivências pessoais, sobre os quais não têm absolutamente nenhuma consciência”. Já os 

conceitos científicos, diferenciam-se dos espontâneos pela tomada de consciência e 

sistematização de conceitos. E o que seria essa tomada de consciência? A autora explica que 

ter consciência de uma ação seria transferir as vivências empíricas do plano da ação, para o 

plano da linguagem, ou seja, “é preciso recriá-la na imaginação para que seja possível sua 

expressão em palavras”, reafirmando as palavras de Vigotski, quando disse que “os conceitos 

científicos são os portões através dos quais a tomada de consciência penetra no reino dos 

conceitos infantis”. (CALDAS, 2010, p.70) 

Wassermann (Cf 1990) defendeu o uso de brincadeiras no âmbito do espaço escolar com 

a devida "seriedade" pelo professor e a importância da reflexão sobre a prática, ao relacionar o 

processo de desenvolvimento infantil com o ato de brincar, considerando que o lúdico vai além 

das questões estritamente cognitivas, e é culturalmente uma atividade humana. 

É relevante assinalar que, a forma como o professor trabalha as atividades lúdicas, jogos 

e brincadeiras com regras, é de fundamental importância para ajudar a criança na construção da 

sua afetividade, ampliar sua oralidade e linguagens, seus conhecimentos, suas competências 

psicomotoras, enfim, o seu desenvolvimento cognitivo e social. Esta perspectiva, porém, não é 

tão fácil de ser adotada na prática, conduzindo à pergunta: Como desenvolver uma proposta de 

Educação Infantil em que as crianças atuem como protagonistas no processo, participando 

ativamente e adquirindo conhecimentos de forma cooperativa e autônoma? 

Campagne (Cf 1989) contribuiu para que se pensasse a respeito ao esclarecer que o 

brinquedo exerce um papel intermediário, cria um centro de interesse comum, uma razão de se 

estar junto, responde a uma necessidade permanente de tornar viável, harmoniosa e rentável a 

relação entre educador e criança. As crianças convidam com frequência o educador a se juntar 

a elas e, transformado em jogador ele pode se divertir também, ajudar as crianças a compreender 

as regras, mudar o rumo do jogo, alimentar a imaginação. O brinquedo não deixa o adulto de 
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lado: com uma discreta piscada de olhos ele o convida a se sentar no chão e se divertir na 

companhia das crianças.  

Ao educador caberia, pois, introduzir uma nova concepção de jogo para além dos limites 

de uma manipulação estereotipada. Ele ocupa um papel que lhe permite observar, diferenciar 

comportamentos e intervir oportunamente. Em algumas situações é mesmo explicar, discutir, 

refletir com a criança. Estes meios poderão desencadear uma caminhada educativa em que o 

educador tem a oportunidade de aprofundar a sua ação, longe de garantir unicamente a 

perenidade do brinquedo. 

Cabe ressaltar, que não são necessários espaços muito estruturados ou objetos 

complexos para que ocorra uma brincadeira. Espaços simples, com objetos fáceis de ser 

encontrados e manipulados podem se transformar em grandes aliados do educador que deve 

estar atento para que este momento não ocorra com excesso de estímulo, pois a criança ficaria 

perdida e assustada num lugar como este. A criança gosta do cantinho dela, onde ela reconheça 

neste ambiente os objetos e possa, desta forma, explorá-los.  

Como diz, sabiamente, Kishimoto (Cf 2009), ao afirmar que se a criança não reconhece 

o ambiente, a sua musculatura retesa, há uma tensão no corpo que reage de tal forma que não 

deixa os sentidos livres para olhar, ouvir, sentir, explorar e, esse estresse faz com que todos os 

sentidos fiquem mudos. Diz a autora que não se pode criar um ambiente estressante para a 

criança, sob o risco de prejudicar todo o seu período de desenvolvimento, pois o tempo todo 

essa criança permanecerá rígida, não estará aberta para a exploração, para a aprendizagem. 

A observação e a correta interpretação do ato lúdico oferece ao educador um 

instrumento valioso para entender seus alunos além da oportunidade de mesclar as informações 

não privando a infância das belas e divertidas brincadeiras, que não se perdem em meio ao 

progresso tecnológico, por combinarem aspectos lúdicos que agradam a própria essência da 

criança. Nesta abordagem, observa-se que o jogo é um recurso pedagógico de grande 

importância para que a aprendizagem ocorra de forma significativa. 

O brincar é uma atividade própria da criança, sua forma de estar diante do mundo social 

e físico e interagir com ele - porta pela qual entra em contato com outras pessoas e com as 

coisas, o instrumento para a aquisição do conhecimento. Sentindo, percebendo, pensando, 

brincando, a criança descobre o mundo, seus encantos e mistérios, e desenvolve sua identidade 

e autonomia. 

Se a criança, ao brincar, descobre a si mesma - expressa suas emoções, entende o mundo 

que chega até ela, adquire conhecimentos, então, pode-se afirmar: a criança tem o direito de 

brincar e os adultos, principalmente os educadores, têm a obrigação de possibilitar o exercício 
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desse direito, assegurando a sobrevivência dos sonhos, da imaginação, da criatividade e 

promovendo uma aquisição de conhecimentos vinculada ao prazer de viver. 

Nessa perspectiva, quando é oferecido à criança um repertório de brincadeiras no 

ambiente escolar, significa que seus conhecimentos prévios serão enriquecidos permitindo que 

ela tenha mais segurança nos momentos de expressão de suas necessidades, opiniões, 

sentimentos e desejos, pedidos de ajuda, narrativas, registros de conhecimentos elaborados a 

partir de diferentes experiências que garantam manter viva a chama da alegria de brincar e 

aprender, efetivando na Educação Infantil um olhar aguçado para a criança e respectivamente 

para a sua infância, podendo, assim, responder com veemência à pergunta: brincadeira na 

Educação Infantil: viva ou morta? Viva! Viva! Viva!  

 

1.3.3 O aprender percebendo - campos de experiências 

 

Retomando Masini (Cf 2012) quando discorre sobre a importância do contato no mundo que o 

ser humano precisa ter, com pessoas e objetos, por meio dos sentidos de que dispõe, sempre em 

interação e nunca separado apenas como um espectador, desvelando em suas palavras a 

afirmação de que por meio da reflexão sobre o vivido e da atenção à experiência perceptiva que 

emergem os significados da pessoa no mundo, reiterando as palavras de  Merleau- Ponty que 

considera o sujeito no mundo como corpo no mundo – corpo que sente, que sabe, que 

compreende, a autora afirma: 

Este saber do corpo, essa experiência original que é pré- consciente, pré-

emocional, pré- categorial, faz reencontrar o corpo presente e total, aquele que não 

é um fragmento ou feixes de funções, mas um entrelaçamento de percepções (ou 

sentidos) e de dinamismo. (MASINI, 2012, p.18) 

Reassegura essa autora a ênfase à corporeidade, como ensina o filósofo da percepção: 

[...] cada aspecto da coisa percebida é um convite a perceber além (constitui uma 
parada no processo perceptivo); a síntese perceptiva possui o segredo do corpo 
próprio e não o do objeto. Assim, falar da percepção é falar do corpo, pois [...] 
meu corpo é textura comum de todos os objetos e ele é, pelo menos em relação ao 
mundo percebido o instrumento geral de minha compreensão. (MERLEAU-
PONTY, 2006 passim). 

 

  Nesse sentido, complementa o que ficou dito na afirmação de Larrosa (Cf 2004, p.154) 

“a experiência é algo que nos passa, ou que nos acontece, ou que nos toca, e, ao passar-nos 

forma e transforma. Não o que passa ou o que acontece, ou o que toca, mas o que nos passa, o 

que nos acontece ou nos toca”. Esses autores, de diferentes formas, referem-se ao corpo como 

meio formador e transformador da experiência. 
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 Desde a mais tenra idade, este contato com o outro e com o mundo que cerca a criança, 

que pode ocorrer de formas variadas nos espaços da Educação Infantil, oferece inúmeras 

possibilidades de experiências que marcarão sua existência no decorrer da vida.  Recordando 

as sábias palavras de Sêneca (04 a.C. - 65) quando expressou que “ a Educação exige os maiores 

cuidados, porque influi sobre toda a vida". 

De acordo com a pesquisa da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal (Cf. 2013, p. 30) o 

aprendizado da criança pequena está diretamente ligado às vivências e às oportunidades que 

esta criança tem ao longo de seu crescimento, destacando que segundo pesquisas do Center on 

the Developing Child (CDC), da Universidade de Harvard, “a arquitetura do cérebro é 

construída a partir das experiências que cada um vivencia”.  

Experiências positivas na primeira infância contribuem para o desenvolvimento 

saudável do cérebro, permitindo que a arquitetura cerebral seja sólida e tenha uma estrutura 

mais apta a superar dificuldades do que a de uma pessoa cuja primeira infância tenha sido 

marcada por experiências notadamente ruins. 

Desta forma, para estabelecer uma interlocução entre o direito da criança em constituir 

diferentes aprendizagens por meio do lúdico e o acesso aos conhecimentos já sistematizados, a 

Base Curricular Nacional para a Educação Infantil foi organizada por Campos de Experiências. 

As diversas experiências das quais as crianças podem participar na instituição de 

Educação Infantil são promovidas pelo convívio entre elas, pelos contextos vividos e materiais 

organizados por elas e pelos adultos e por um conjunto de práticas coordenadas pelos 

professores que problematizam, instigam e articulam seus saberes e fazeres aos conhecimentos 

já sistematizados pela humanidade. 

Focalizando os aspectos corporais de valorização dos sentidos e com a intencionalidade 

de aproximar de maneira sensível educador e criança, pensou-se em desenvolver propostas 

pedagógicas para os livros didáticos do SME e ME que viabilizassem aprimorar o ambiente 

escolar para desenvolver atividades artísticas que contemplassem experiências que 

evidenciassem o corpo e o perceber, desvelando momentos de interação e expressividade 

artísticas que podem ampliar o trabalho corporal e perceptivo de crianças e educadores, 

efetivando, desta forma as palavras de (DEWEY, 2010, p.277) ao dizer que “o começo da 

compreensão estética é a retenção dessas experiências pessoais e seu cultivo. Isto porque, no 

fim, alimentá-las transforma-se em discernimento.”. 

Dewey (Cf, 2010) afirmava veementemente que a aprendizagem se dá pela experiência, 

para ele só se aprende fazendo. As crianças agradecem, considerando que criança é movimento, 

é curiosidade, é percepção aguçada, se a infância não lhe for roubada. Nesse sentido, ainda com 
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relação à aprendizagem e à formação de um sujeito sensível e perceptivo por meio do ensino 

de arte, Rizolli (2005, p.151) afirma: “A experiência artística propicia a projeção de 

informações sensoriais e afetivas. Faz perceber, participar, estabelecer relações, raciocinar, 

experimentar hipóteses, tirar conclusões, intuir... aprender”, e ainda, salientam Martins e 

Picosque e Guerra (2010, p. 354) que traduzem este movimento pelo aprender, como o processo 

educativo que move a aprendizagem da arte e, revela-se cheio de sutilezas porque envolve 

colocar em movimento os sentidos/sensações, o sentimento, a razão e a ação. 

Os Campos de Experiências constituem um arranjo curricular adequado à educação da 

criança de 0 a 5 anos quando certas experiências, por ela vivenciadas, promovem a apropriação 

de conhecimentos relevantes. Todo esse contato com novas experiências dá suporte para que 

novos conhecimentos se organizem em sua estrutura cognitiva. A escola tem um papel 

importante de oferecer condições apropriadas para que a criança atribua sentidos às diversas 

situações concretas que vivencia – problematiza experiências concretas da vida cotidiana das 

crianças, entrelaçando-os aos conhecimentos prévios que ela dispõe, propiciando à criança 

adquirir novo significado. 

Os eixos do processo educativo baseado em Campos de Experiências são as interações 

e as brincadeiras, momentos recheados de significações, observações, perguntas, investigações, 

dúvidas e outras ações das crianças. O campo da interdisciplinaridade, dessa forma, é 

beneficiado quando se privilegiam no espaço escolar as experiências em suas mais variadas 

formas, essencialmente quando as linguagens da arte são vivenciadas no dia a dia da escola. 

Para aprimorar os saberes e conhecimentos fundamentais às crianças, relacionando às 

suas experiências vividas no espaço escolar os campos de experiências foram organizados da 

seguinte forma: 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. Os campos de experiências mediados pelas linguagens da arte devem 

oportunizar à Educação Infantil reviver o espaço escolar como lugar de sensibilidade, de afeto, 

de entrar em contato com o outro, de aprender com significado. 

Perpassando por séculos de existência, desde a Idade Média, notou-se a insistente 

concepção de criança, tanto na Europa como no Brasil, como um ser que não pensa, o infante, 

que literalmente não fala – do próprio significado da palavra: infante – não falante, não escreve 

e dessa forma, não se posiciona no mundo vivido em que foi convidado somente a assistir e 

reproduzir o que lhe solicitam.  

 Desde os primórdios, pode-se notar que os olhares sobre a criança apresentam suas 

nuances. Há momentos de seu anonimato, momentos de reizinho do lar, e de sua centralidade 
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nas relações familiares, concebendo, como nos dias que correm, uma espécie de “infantolatria” 

– um neologismo aqui presente. Esse fato pode ser melhor compreendido, quando se considera 

a explosão urbana e os problemas decorrentes das grandes cidades, em que se presenciam 

crianças isoladas em seus apartamentos brincando com um aparelho tecnológico e afastadas 

dos pais que trabalham o dia todo, às vezes por necessidade real e, não raro, por atender ao 

consumismo exacerbado que tem impedido o ser humano de valorizar o que não tem preço na 

vida, como o amor, a amizade e a família. 

Nesse sentido, os textos de Adorno contribuíram, para elucidar o reflexo da indústria 

cultural, na sociedade contemporânea, que se apresenta com seus sentidos anestesiados e vítima 

de um mundo objetivado, insensível: de desestruturação das relações interpessoais e de 

deseducação dos sentidos tanto nas instituições educacionais como no seio das famílias.  

A teoria da Semicultura de Adorno (Cf.1972) é uma crítica a cada um à medida que se 

amolda ao Espírito Alienado – que não sabe ao certo se está vivo ou morto – que vive como se 

estivesse separado do corpo, do próximo, da sociedade e da natureza. A Semicultura faz com 

que as pessoas não sejam persistentes, elas vão até um determinado ponto, mas não às últimas. 

Uma espécie de semiformação, em que as pessoas se contentam com o pouco que já é suficiente, 

afinal, “a vida é assim mesmo”. A compreensão de que não basta o sujeito ficar a pensar, 

teorizar, sem, no entanto, demonstrar em ações, na prática, o que pensa, pode ser um dos 

motivos de a humanidade visualizar a total aniquilação da subjetividade, citada por Adorno 

(Cf.1988) na Dialética do Esclarecimento. 

Outro fator de relevância para o embotamento dos sentidos e, consequentemente da 

proximidade nas relações, é o advento da moda que na contemporaneidade se encontra 

enraizada na organização capitalista, que comporta uma massa de consumidores vorazes que 

seguem os gostos predeterminados pelos estilistas e publicitários do momento. O indivíduo se 

vê obrigado a se submeter a estes padrões estabelecidos para não ser excluído dos grupos 

sociais, o que promove um certo status. No entanto, sua identidade própria vai se apagando em 

detrimento da igualdade de estilo. Para Lepovetsky (Cf. 2009), a moda, primeiro grande 

dispositivo a produzir social e regularmente a personalidade aparente, estetizou e individualizou 

a vaidade humana, conseguiu fazer do superficial um instrumento de salvação, uma finalidade 

da existência.  

Esta superficialidade e efemeridade caracterizam nossa época que vislumbra uma 

“sociedade programada” como denominou o sociólogo Touraine (1994), uma sociedade que 

privilegia de maneira exacerbada o consumo, como comenta Duarte Junior (2010, p. 20): 
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O que consumir, como nos vestirmos, em que acreditar, como nos 

comportarmos em tais e tais ambientes, etc., tudo é devidamente “ensinado” 

pelos meios de comunicação, aliados a poderosas corporações industriais. 

Razão pela qual Cristopher Lasch defende a tese de que, em tal sociedade 

programada, resta-nos apenas desenvolver um “mínimo eu”, sem grandes 

apegos a valores e crenças e flexível o suficiente para mudar de opinião e de 

estilo ao sabor das alterações da moda. 

 

É muito comum perceber que essa ausência dos pais, muitas vezes, garante às crianças 

os mimos e também o direito a reivindicações, tornando-as agressivas e com dificuldades nos 

relacionamentos interpessoais.  

Inobstante, aquela criança linda que embelezava a vida, se transforma em alguém rude 

e egoísta. Isso ocorre porque toda criança precisa ser educada, e os adultos, que seriam os 

responsáveis por essa educação, encontram - se ou ausentes, ou perdidos entre oferecer limites 

ou o diálogo, necessários à vida em sociedade. Essas crianças, frutos desse tipo de relação, 

chegam às salas de aula e se tornam grandes desafios para os professores comprometidos com 

a educação. A problemática se expande quando se evidencia na realidade escolar brasileira o 

despreparo para lidar com essas situações emergentes. 

Muitos espaços escolares fortalecem ainda mais esse comportamento quando permitem 

que suas crianças sejam atendidas por profissionais que nada sabem sobre a infância e suas 

peculiaridades; pessoas despreparadas que se contentam em deixar a criança assistir qualquer 

desenho animado na sala de vídeo; sem, nenhuma intencionalidade pedagógica e muito menos 

sensibilidade; profissionais que erram pelo excesso de atividades aplicadas, pois desconhecem 

os pressupostos básicos da Educação Infantil, anulando à criança um de seus direitos 

primordiais: o de aprender brincando. 

 A respeito disso afirma Kishimoto (Cf. 2009) sobre a necessidade de que o aluno de 

Pedagogia tenha não só um curso específico, mas um estágio acompanhado sobre como são os 

bebês e como se deve observá-los. Ela reafirma, ainda, a ausência nos cursos de Pedagogia, de 

conhecimento específico sobre a criança pequena e também de um estágio supervisionado. 

Reitera seu posicionamento ao questionar como a professora irá observar um bebê, se durante 

o seu curso de Pedagogia ela nunca acompanhou um bebê.  

Os cursos de Pedagogia no Brasil trabalham com a formação da criança maior, dando 

ênfase ao estágio do ensino Fundamental. Com relação aos 4 a 5 anos, transmitem um conteúdo 

superficial, afinal as crianças não percebem mesmo. Como no século XII, mencionado por Ariès 
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(Cf. 1981), ou ainda como as crianças indígenas do Brasil colônia, hoje, no século XXI as 

crianças continuam, em muitos espaços escolares, como se não tivessem voz e acéfalas. 

Retomando Kishimoto (Cf. 2009) quando reafirma que no Brasil afora, na maior parte 

dos cursos o foco sempre é a criança maior, a partir da alfabetização, a autora critica a maneira 

relapsa dos professores de oferecer somente papel e lápis para as crianças, sem preocupar-se 

em aprender a olhar a criança, ter noções sobre o desenvolvimento do bebê, saber como ele 

adulto deve fazer a mediação nesse processo.  

Essas questões inerentes à criança pequena praticamente não existem nos cursos e o que 

resta aos adultos é cuidar. Cuidam, porque cuidar de bebês eles aprenderam em casa, e dessa 

forma reiteram o que foi dito sobre ficarem alienadas às crianças com suas reais necessidades 

delegando à televisão e a outros meios tecnológicos o seu papel de educador, pois não detém o 

mínimo de formação específica. Essa realidade pode ser constatada em muitas escolas 

espalhadas pelo gigante Brasil que ainda não compreendeu a importância de investir na 

educação da criança desde a mais tenra idade. 

Como salientou Rocha (Cf 2002, p.53) “[...] a infância está presente em pesquisas no 

campo da História, Sociologia, Filosofia, Psicologia, Biologia, Antropologia, Arqueologia, 

entre outras [...]”, denotando a sua importância, fato que se percebe por diferentes olhares de 

autores brasileiros dentre os quais destacam-se nesta pesquisa: Del Priore (cf. 2015), Kramer 

(Cf. 2005), Freitas (Cf. 1997), Kishimoto (Cf. 1988), Abramovich (Cf. 1983). 

Esses e tantos outros autores que, com sensibilidade aguçada, perceberam a necessidade 

de ampliar olhares sobre a infância e suas particularidades, para que de alguma forma, pudesse 

haver um despertar para a realidade vivida nas escolas de Educação Infantil, com o fim de 

transformar espaços engessados, com necessidades que partem da realidade do adulto – 

adultocentrismo – em espaços de aprendizagem significativa – eixo articulador do currículo 

escolar por meio das artes e suas linguagens e experiências de interagir e brincar, tão necessárias 

e características da criança e, ao mesmo tempo, tão recheadas de possibilidades de aprender. 

 Um olhar inovador sobre a Educação Infantil constitui-se em um grande desafio, 

considerando a realidade educacional brasileira. No entanto, não há lugar para o desânimo e a 

desesperança, pois educadores convictos não desistem nunca, por isso o SME e ME investiram 

em uma proposta que rompe com os paradigmas engessados; inovam os caminhos do aprender, 

ao enxergar a criança como sujeito que merece atenção e respeito, em uma educação primorosa 

que zele por seus direitos de aprendizagem, considerando relevante entender a forma como a 

criança aprende e busca significado, em espaço lúdico e organizado sob a perspectiva infantil. 
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Este é o desafio do Modelo Cognitivo-Interacionista adotado pelo SME e ME: 

proporcionar à criança formas de aprendizagem inovadoras que apresentem em seu currículo 

não somente as necessidades essenciais da primeira infância, mas também, as maneiras de como 

transformá-las em possibilidades, e o caminho escolhido foi o aguçar da percepção que 

aprimora a cognição, enxergando nas artes e suas linguagens um expoente potencial como eixo 

integrador de conhecimento. 

 
 

1.3.4 Aprender na infância – Saber Sensível 
 

A arte na educação infantil foi protagonista na busca pelo saber sensível para aprimorar a 

percepção nas crianças e nos educadores. O contato do corpo com o objeto artístico, de um jeito 

solto e livre de estereótipos, ativou a sensibilidade e a reflexão sobre o novo conhecimento. O 

enfoque de Merleau-Ponty foi reiterado por Duarte Junior (2010, p.12), em sua afirmação: 

 

[...] tudo aquilo que é imediatamente acessível a nós através dos órgãos dos 

sentidos, tudo aquilo captado de maneira sensível pelo corpo, já carrega em si 

uma organização, um significado, um sentido. [...] é nesse “corpo-a-corpo” 

primeiro mantido com o mundo que nos rodeia, que começa a aventura do 

saber e do conhecer humanos. Sem dúvida, há um saber sensível, inelutável, 

primitivo, fundador de todos os demais conhecimentos, por mais abstratos que 

estes sejam; um saber direto, corporal, anterior às representações simbólicas 

que permitem os nossos processos de raciocínio e reflexão. E será para essa 

sabedoria primordial que deveremos voltar a atenção se quisermos refletir 

acerca das bases sobre as quais repousam todo e qualquer processo 

educacional, por mais especializado que ele se mostre. 

 

Em busca da sabedoria de vida percorre-se caminhos que se abrem em horizontes distantes, 

mas que o corpo em sua totalidade aproxima, como afirma Duarte Junior ( 2010, p.208): 

 

Nossa corporeidade, assumida assim de um jeito “solto” desde tenra idade (e 

que acaba sendo bastante bloqueada pelo racionalismo cerebral de nossa 

educação formalista), parece ser, por conseguinte, um sólido patrimônio com 

o qual se pode contar e do qual se deve partir para uma prática educacional 

voltada bem mais para a sabedoria (de vida) que mero conhecimento 

especializado e desvinculado das atividades cotidianas. 

 

Duarte Junior propõe um voltar à estesia, que talvez seja uma paráfrase de Merleau-

Ponty, com sua “volta às coisas mesmas” e, desta forma, propiciar um refinamento dos sentidos 

em meio à realidade de anestesia que se presencia no mundo contemporâneo. Afirma Duarte 

Junior (Cf. 2010) que é preciso notar que o propósito da “educação estética” estabelecida por 

Read (Cf. 1977) coincide com o espírito da, por ele denominada, “educação do sensível”, já 

que ambas partem do conceito grego de aisthesis. Segundo o autor, o único caminho apontado 
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pelo pensador inglês para que tal educação se processasse era “através da arte”: esperava ele 

aprimorar a sensibilidade de crianças e adolescentes por meio do contato intensivo com a arte, 

contato do qual surgiriam também a curiosidade e a motivação para o desvendar racional e 

reflexivo do mundo, por intermédio da ciência e da filosofia. 

Duarte Júnior (2010) reitera que tudo que se alcança por meio dos órgãos dos sentidos 

e é captado de maneira sensível pelo corpo já traz em si uma organização, um significado e 

reafirma, que é no “corpo-a-corpo” primeiro mantido com o mundo que começa a aventura do 

saber humano e, também destaca que, a prioridade dada à corporeidade de um jeito “solto” 

desde a mais tenra idade é essencial para que se obtenha a aprendizagem significativa, vinculada 

às atividades cotidianas, voltada bem mais para a sabedoria de vida, em contraponto à educação 

tradicional que somente se preocupa com uma aprendizagem mecânica, sem compreensão. 

Relata ainda que o saber sensível – pelo qual se sabe do mundo no modo sensório-perceptivo – 

foi chamado de estesia e que consiste no mais primordial conhecimento, ajustando e 

equilibrando nossa ação física sobre a realidade; por meio de uma harmoniosa e precisa 

integração de informações levadas a cabo pelos nervos, neurônios, músculos, substâncias 

químicas e correntes elétricas que constituem o corpo humano.  

Este aguçar da educação do sensível, proposta por Duarte Junior (Cf. 2010), alinha-se à 

Fenomenologia da Percepção de Merleau-Ponty (Cf. 2006) em sua singularidade de enxergar o 

corpo não somente como uma máquina alheia às emoções que permeiam a vida, pelo contrário, 

o corpo e a valorização dos sentidos tornam-se protagonistas para a efetivação da aprendizagem.  

Considerando os campos de experiências, essencialmente vinculados ao brincar, na 

primeira infância, as ações desenvolvidas nesta pesquisa têm no estudo da Fenomenologia da 

Percepção de Merleau-Ponty (Cf. 2006) um respaldo teórico importante para as ações 

desenvolvidas durante as aulas das turmas do Infantil de 3, 4 e 5 anos, das professoras A, B e 

C do Colégio Presbiteriano Mackenzie São Paulo que atende aproximadamente  227 crianças 

no bairro Higienópolis, na cidade de São Paulo, e também da equipe do colégio Comenius, na 

cidade de Uberaba, Minas Gerais. Acredita-se que, no processo de busca pelo significado da 

aprendizagem, o perceber se apresenta como ponto de partida para que isso ocorra 

satisfatoriamente, considerando que é do contato com o outro e com o objeto de estudo, que se 

dá a compreensão, a reflexão e a aprendizagem significativa. 

 Inicialmente, foi feita uma abordagem que destacava os desafios pertinentes aos 

caminhos da educação em uma sociedade que tem mantido o corpo inativo, seus sentidos 

embotados e o processo educacional transformado em algo repetitivo, mecânico e amorfo, 

ausente de perceber, de sensibilidade e de movimento.  
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 Foi necessário investir na estimulação da sensibilidade no processo educativo da 

criança, por meio de propostas pedagógicas planejadas que otimizassem a expressão artística, 

a valorização dos sentidos, a diversidade de materiais, a exploração de movimentos, os espaços 

planejados, a interação dos saberes, proporcionando à criança a oportunidade de aprendizagem, 

a formação de um sujeito perceptivo e sua inserção aos códigos das linguagens da arte, eixo 

integrador de todo o processo educativo. Segundo Stori (2003, p.47-48): 

 

Além da criatividade, é importante que nos programas das escolas haja 

preocupação com relação aos cinco sentidos como elementos de educação. 

Assim, o desenvolvimento da sensibilidade perceptual deve converter-se na 

parte mais importante do processo educativo. [...] Quanto maior for a 

oportunidade para desenvolver uma crescente sensibilidade e maior a 

conscientização de todos os sentidos, maior será também a oportunidade de 

aprendizagem. 

 

 Assinalou-se, nesse sentido, a formação com lacunas de muitos professores que atuam 

com estas crianças, apontando para a forma como o ritmo acelerado e desumano da sociedade 

contemporânea tem afetado tanto as famílias quanto os profissionais da educação, os quais não 

têm parado para estimar adequadamente sua atuação. Junto a esses fatos, muitas universidades 

estão oferecendo cursos rápidos com embasamento teórico raso, conhecimento fragmentado e 

ausente da prática cotidiana da realidade da escola de educação infantil. 

 Objetiva-se desse modo, resgatar a complexidade inerente ao ato de aprender, e a 

consequente necessidade de considerar, no processo educacional, ações que contemplem os 

vários aspectos do desenvolvimento do ser humano, evidenciando a importância do corpo neste 

processo – sentidos, percepções e cognição.  

 Recorrer-se-á a contribuições da Fenomenologia da Percepção de Merleau-Ponty como 

um caminho para fundamentar a importância educacional de trabalhar com a experiência vivida 

do ser do educando em sua corporalidade na relação consigo mesmo, com o outro e com o meio 

que o cerca. Às proposições de Masini (Cf. 2008), referente ao processo cognitivo iniciar-se 

pela percepção, serão discutidas embasadas nas ideias de Merleau-Ponty sobre a relevância de 

estar em contato com o outro e o entorno. Será feita uma abordagem sobre as proposições de 

Duarte Junior (2010) sobre a estesia- o sentir a si próprio e ao outro num todo integrado – 

enquanto caminho para a educação do sensível. 

As linguagens da arte serão abordadas por serem fortes aliadas no processo educacional, 

que preza por propiciar um refinamento dos sentidos em meio à realidade de anestesia, que se 

presencia no mundo contemporâneo na busca por vivências e que valorizam os sentidos, 
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experienciando o corpo na primeira infância da criança para estruturar o seu conhecimento de 

mundo e de si mesma. 

Os projetos sobre os quais se têm trabalhado intensamente, denominados Princípio do 

Saber (SME) e Conhecer e Conviver (ME), se voltam para contribuir, eficazmente, com as 

ações dos educadores no espaço escolar, por meio da utilização do material didático produzido 

por especialistas do Sistema Mackenzie de Ensino e Mackenzie Educacional para a Educação 

Infantil.  

Todo o material desenvolvido tem como linha de partida uma proposta pedagógica 

ousada e desafiadora, que preza por uma reflexão crítica quanto ao papel do professor, como 

recurso para ressignificar sua prática. Vislumbra aí, um aspecto inovador para a educação 

brasileira: ter como eixo integrador do currículo da educação infantil as artes e suas linguagens, 

contemplando a música, as artes visuais, a dança e o teatro, neste movimento pela aprendizagem 

e aguçar da percepção proporcionados pela interação e integração que serão ampliadas e 

efetivadas pela arte do estar junto, inspirados por (MARTINS, 2012, p.55). 

 

Experiências. Experiências do perceber na abertura e disponibilidade ao 

convite à suspensão do automatismo da ação, do parar para viver a experiência, 

demorando-se nos detalhes, cultivando a atenção, a delicadeza e a arte do 

encontro, calando-se para que o corpo viva a experiência do tocar e ser tocado 

por odores, sabores, sonoridades, formas e texturas, tempos e espaços.  

 

As artes e suas linguagens possibilitarão às crianças o acesso aos saberes e 

conhecimentos fundamentais para essa faixa etária, e sua estruturação como integradora do 

currículo possibilitará momentos de estesia, percepção e sensibilidade que, não raro, se 

apresentam anestesiadas pelas tarefas e prazos a serem cumpridos no dia a dia escolar. A seguir, 

há um delineamento das linguagens da arte e de sua relevância à educação do sensível de modo 

a contribuir com o aflorar da percepção e significado na aprendizagem das crianças. 

 

1.4 Linguagens da arte nos projetos: “Princípio do Saber” e “Conhecer e Conviver” 

 

Parte-se do pressuposto afirmado por Martins, Picosque e Guerra (2010, p. 13), do mesmo modo 

que existe na escola um espaço destinado à alfabetização na linguagem das palavras e textos 

orais e escritos, ou na linguagem materna, também é preciso haver um olhar atencioso para a 

alfabetização nas linguagens da arte, pela sua capacidade de interação entre pessoas e culturas 

e pela sua sensibilidade aguçada. 



 

 

66 

Um olhar mais atento às linguagens da arte se deu diante da necessidade de agregar nas 

propostas pedagógicas da primeira infância a aprendizagem de uma forma menos mecânica e 

insensível, reiterando o que orienta Cunha (Cf. 2011) quando afirma que a escola deve estar 

atenta para incentivar o processo expressivo e criativo de suas crianças e que a educação infantil 

deveria ser o espaço inicial e deflagrador para o desenvolvimento das diferentes linguagens 

expressivas, tendo em vista que as crianças pequenas iniciam o conhecimento sobre o mundo 

através dos cinco sentidos (visão, tato, olfato, audição, gustação), do movimento, da curiosidade 

em relação ao que está a sua volta, da repetição, da imitação, da brincadeira e do jogo simbólico. 

 No que diz respeito às linguagens expressivas, estes são os fatores fundamentais para 

que elas se desenvolvam plenamente e agucem a sensibilidade e percepção, essenciais ao 

processo educativo.  

 

1.4.1 Linguagem musical 

 

Quando a criança nem mesmo aprendeu a falar dá-se o início do pensamento musical. Wisnik 

(Cf. 1989) relata de forma poética que a voz da mãe, com suas melodias e seus toques, é pura 

música, uma linguagem onde se percebe o horizonte de um sentido que, no entanto, não se 

discrimina em signos isolados, mas que só intui como uma globalidade em perpétuo recuo, não 

verbal, intraduzível, mas, à sua maneira, transparente. 

O sentido auditivo deve ser aguçado, visto que remete ao sensível do ser e, conforme salienta 

Brito (Cf. 2003), perceber gestos e movimentos sob a forma de vibrações sonoras é parte da 

integração no mundo que se vive: ao dizer que se ouve o barulho do mar, o vento soprando, as 

folhas balançando no coqueiro, o bater de martelos, o ruído de máquinas, o motor de carros ou 

motos, o canto dos pássaros, o miado dos gatos, as vozes, poesia e música. 

Os sons que se ouve são expressões da vida, da energia, do universo em movimento e 

indicam situações, ambientes, paisagens sonoras; a natureza, os animais, os seres humanos e, 

suas máquinas traduzem, também sonoramente, sua presença, seu “ser e estar”, integrado ao 

todo orgânico e vivo deste planeta. Para Brito (Cf. 2003), o sentido da audição foi, desde o 

princípio, responsável por significativa leitura das coisas deste mundo, já que sons e silêncios 

são fornecedores de informações e significados. Os sons da natureza, como, ventos, trovões, 

tempestades, os cantos e urros dos animais, a aproximação de uma fera, uma tempestade ou um 

carro que passa, o som produzido pelas pessoas - com a voz, com o corpo, ou com os materiais 

disponíveis - traduzem informações, provocando também sensações, emoções e reações 

subjetivas. 
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O universo vibra em diferentes frequências, amplitudes, durações, timbres e densidades, 

que o ser humano percebe e identifica, conferindo-lhe sentidos e significados. A percepção, a 

discriminação e a interpretação de eventos sonoros, geradores de interações com o entorno, têm 

grande importância no que diz respeito à formação e permanente transformação da consciência 

de espaço e tempo, um dos aspectos prioritários da consciência humana. De acordo com Schafer 

(Cf. 2011), a prática da música pode ajudar a criança na coordenação motora dos ritmos do 

corpo. A música pode também correr, saltar, claudicar, balançar. Pode ser sincronizada com 

bolas que pulam, com ondas mar, com galopes de cavalos e com centenas de outros ritmos 

cíclicos ou regenerativos, tanto da natureza quanto do corpo. Para este autor, cantar é respirar. 

As crianças se interessam, de maneira especial, pela linguagem musical que preza pela 

exploração de possibilidades de expressão vocal, instrumental e corporal. Interessam-se com 

afinco pela possibilidade da produção de seus próprios instrumentos musicais feitos de material 

reciclável e elementos naturais, numa proposta de articulação de saberes, numa amplitude que 

alcança o corpo por inteiro e, num contexto em que o professor, conforme Schafer (Cf. 2011), 

precisa permanecer uma criança grande, sensível, vulnerável e aberto a mudanças. Salienta que 

a melhor coisa que qualquer professor pode fazer é colocar na cabeça dos alunos a centelha de 

um tema que faça crescer, mesmo que esse crescimento tome formas imprevisíveis. Este autor 

relata que em sua prática pedagógica tem tentado fazer com que a descoberta entusiástica da 

música preceda a habilidade de tocar um instrumento ou de ler notas, sabendo que o tempo 

adequado para introduzir essas habilidades é aquele em que as crianças pedem por elas. 

Também, o trabalho musical aborda o brincar que dentre as formas culturais de agir, 

sentir e pensar das crianças pequenas, é o modo singular de elas se constituírem como sujeitos 

produtores das culturas infantis que tanto favorecem o seu desenvolvimento. A brincadeira com 

ritmo (com e sem locomoção), parlendas, por exemplo, farão com que a criança se socialize, e 

se aproprie do patrimônio cultural, artístico e também científico. 

 O repertório musical bem trabalhado e estimulado na primeira infância, também 

assegura o desenvolvimento de habilidades e noções necessárias para a inicialização do 

processo de alfabetização e letramento. Por exemplo, a habilidade auditiva contribui 

substancialmente para o desenvolvimento da consciência fonológica. A criança aprende a ouvir 

e, desta forma, se concentra com mais facilidade no que ouve, fato que mais adiante contribuirá 

para as relação grafema-fonema, considerada como o princípio alfabético da alfabetização. 

Nas palavras de Martins, Picosque e Guerra (Cf. 2010) conhecer e compreender a 

música como uma produção cultural supõe também a criação de contextos significativos para a 

conversa sobre os conceitos e a história da linguagem musical, nas diferentes culturas, no 



 

 

68 

decorrer do tempo, bem como dar atenção especial aos seus produtores, seja o compositor, o 

intérprete – o instrumentista ou o cantor – o maestro, entre outros, muitos deles habitantes do 

universo da criança. Enfim, tal proposição visa ampliar possibilidades de exploração de outros 

sentidos na aula de música, promovendo sua integração, e evitando a fragmentação dos sentidos 

e uma possível experiência inapropriada, conforme relata (SCHAFER, 2011, p.278): 

 

Para a criança de cinco anos, arte é vida e vida é arte. A experiência, para ela, é 
um fluído caleidoscópio e sinestésico. Observem crianças brincando e tentem 
delimitar suas atividades pelas categorias das formas de arte conhecidas. 
Impossível. Porém, assim que essas crianças entram na escola, arte torna-se arte e 
vida torna-se vida. Aí elas vão descobrir que “música” é algo que acontece durante 

uma pequena porção de tempo às quintas-feiras pela manhã, enquanto às sextas-
feiras à tarde há outra pequena porção chamada pintura. Considero que essa 
fragmentação do sensorium total seja a mais traumática experiência na vida da 
criança pequena. 

 

Desta forma, a proposta pedagógica musical poderá ser desenvolvida com o zelo de um 

contexto educativo que entende a música como processo contínuo de construção, que envolve 

perceber, sentir, experimentar, imitar, criar e refletir. Nesse sentido, a criança é vista como 

sujeito da experiência da percepção e não da música isoladamente. Nesse processo de 

aprendizagem a tônica será trazer à experiência o universo expressivo infantil, potencializar nas 

atividades pedagógicas, a exploração de movimentos, a possibilidade de interação com os 

objetos, a diversidade e organização de materiais e espaços sempre com o foco no protagonista 

dessas ações – a criança.  

Destaca-se também a importância do desenvolvimento da autonomia nas expressões 

artísticas infantis, a ampliação das possibilidades de pesquisa, do imaginário infantil e a 

valorização da exploração dos sentidos corporais. Esse momento singular de sentir o corpo, e 

pelo corpo provocará mudanças e ampliação do olhar sobre a criança e sua infância. 

Os objetivos delineados impulsionaram o desenvolvimento da proposta de alfabetização 

nas linguagens da arte nos projetos do SME e ME que contemplam a Educação Infantil, 

permitindo à criança a vivência da experiência estética na linguagem musical, fato que, 

indubitavelmente, ampliará seu leque de possibilidades de perceber e aprender com significado. 
 

1.4.2 Linguagem visual 

 

A linguagem da arte visual traz várias possibilidades de trabalho na Educação Infantil, seja no 

imaginário ou no mundo concreto, seja utilizando materialidades de alto custo ou mesmo um 

simples material já descartado. Dessa forma faz-se necessário que à criança seja também 
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propiciada a oportunidade para desenvolver leitura das imagens, em direção à formação de um 

aluno conhecedor, fruidor e decodificador da obra de arte, conforme Pillar (2002, p.79-81) 

 

É importante lembrar, no entanto, que a marca maior das Artes Plásticas é 

querer dizer o “indizível”, ou seja, não é um discurso verbal, é um diálogo entre 

formas, cores, espaços. Desse modo, quando fazemos uma leitura, estamos 

explicitando verbalmente relações de outra natureza, da natureza do sensível. 

Assim, compreender uma imagem implica ver construtivamente a articulação 

de seus elementos, suas tonalidades, suas linhas e volumes. Enfim, apreciá-la 

na sua pluralidade de sentidos, sejam imagens da Arte erudita, popular, 

internacional ou local; sejam produções dos alunos; o meio ambiente natural 

ou construído; imagens de televisão; embalagens; informações visuais diversas 

presentes no cotidiano. 

 

Essa linguagem abrange diferentes possibilidades com pinturas, desenhos, instalações, 

nos mais variados suportes: uma folha de papel, uma parede, um pedaço de chão. O desenho 

está presente no cotidiano até de quem usualmente não desenha. O desenho é um elemento 

visual simples e de fácil acesso que pode fazer muita diferença no desenvolvimento infantil. 

Por meio dessa linguagem, os “Universos convencionais são transformados pela imaginação e 

inventividade das crianças, criando paradoxos nunca vislumbrados pelos adultos” (CUNHA, 

2011, p.7). 

A criança não deposita sobre si ou sobre os outros colegas, um crivo de censura para 

inibir ou depreciar. Normalmente, elas vão conhecendo novos materiais e possibilidades que 

cada dia as desafiam a trilhar caminhos até então não vividos. Antes mesmo de segurar um 

lápis, é necessário à criança o desenvolvimento motor grosso e fino.  

O segurar de um pincel ou mesmo uma pintura a dedo, traz a firmeza necessária, o 

controle motor, a percepção do espaço e a própria relação da criança com sua produção cultural. 

As artes visuais proporcionam o trabalhar dos sentidos desenvolvendo a curiosidade sobre o 

que está a sua volta, fazendo com que utilizem esse viés também como forma de expressão. 

Essa expressão pode se dar de forma coletiva ou individual, dependendo do contexto de cada 

situação.  

É importante saber que a criança pequena tem também suas descobertas e aprendizagens 

não só no momento da produção artística, mas no percurso criativo, desde o momento da 

escolha de um determinado material em detrimento de outro. Ou seja, as crianças também fazem 

pesquisas sobre os materiais utilizados e decidem o que melhor representa aquele conteúdo que 

será mostrado. Dessa forma, pode-se apreender sobre as possibilidades de aprendizagem da 

linguagem das artes visuais desde as garatujas infantis, como caminho para o significado.  

Como orientam Martins, Picosque e Guerra (Cf. 2010) ao discorrerem sobre a 

linguagem visual, afirmando que para que a criança possa poetizar, fruir e conhecer o campo 
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da linguagem visual é imprescindível que o professor planeje ações que possibilitem o 

pensamento visual tornado visível, materializado, por meio da forma e da materialidade. 

Também se faz necessário apresentar à criança a pesquisa e a leitura da estrutura da 

linguagem visual e da articulação de seus elementos constitutivos: ponto, linha, forma, cor, 

textura, dimensão, movimento; a experimentação e a leitura dos diferentes modos da linguagem 

visual: body art, colagem, desenho, escultura, fotografia, instalação, pintura, ações que colorem 

o universo criativo infantil e nutrem esteticamente o seu olhar, provocando uma percepção mais 

ampla da linguagem visual e possibilitando sua relação com outras linguagens da arte. 

O acesso da criança às variedades de imagens enriquecerá seu acervo cultural, ampliará 

os horizontes do conhecimento e possibilitará que ela, não somente veja com os olhos, mas que 

também enxergue com o coração. Isto faz toda a diferença quando se pensa em uma proposta 

inovadora para a educação infantil. 

 

1.4.3 Linguagem da dança 

 

Corpo, movimento, espaço, tempo e forma. A linguagem da dança apresenta esse viés. 

Simplificando, movimentar-se é imperativo para a vida, e para a criança, então, movimento se 

apresenta como um caminho para o aprender e o perceber. Conforme salientam Martins, 

Picosque e Guerra (Cf. 2010, p. 89) ao expressarem que a criança está atenta e aberta às 

experiências e ao mundo. Ela olha, cheira, toca, ouve, se move, experimenta, sente, pensa, 

desenha com o corpo, canta com o corpo, sorri com todo o corpo, chora com todo o corpo. O 

corpo é ação e pensamento. Suas percepções iniciais influenciarão toda a sua subsequente 

compreensão de mundo.  

A questão da Linguagem Corporal se traduz no movimentar humano numa dimensão 

prática, funcional, sensorial, lúdica, expressiva, estética e artística. É com o corpo que as 

crianças conhecem o mundo. Nas palavras de Salles e Faria (2012, p.110): 

  

É com o nosso corpo que nos apropriamos do mundo e o transformamos. Com 

nossos movimentos conhecemos e modificamos os espaços, os objetos, os 

elementos da natureza, a nós mesmos, bem como nos relacionamos com o 

outro e com a cultura: explorando, tocando, aconchegando, sendo 

aconchegados, mexendo, mordendo, balançando, jogando pra cima, pra baixo, 

passando por dentro, por fora, arrastando, engatinhando, nadando, correndo, 

saltando, construindo, brincando, jogando, dramatizando, sentindo e 

experimentando odores, sabores, sons, cores, texturas.  

 

Dessa forma, concebe-se o movimento como parte integrante do processo de 

aprendizagem e o corpo como lócus privilegiado da relação com o mundo, uma vez que na 
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primeira infância a criança estrutura seu conhecimento de mundo e de si mesma essencialmente 

pela sua experiência corporal e pela afetividade que subsidiam as demais funções cognitivas.   

Por isso, nas propostas pedagógicas dos projetos do SME e ME, Princípio do Saber e 

Conhecer e Conviver, o corpo não é considerado simplesmente como algo anatômico e 

mecânico, uma vez que proporcionam às crianças conhecimento de si mesmas, do mundo que 

a rodeia e pelo qual se comunica – por meio do movimento corporal as crianças expressam 

pelos gestos, seus sentimentos positivos ou negativos, amor e alegria, tristeza, prazer e 

desprazer. 

Criança é sinônimo de movimento e corpo saudável. É o corpo que se movimenta. Por 

meio do movimento, a criança aprende a se perceber no espaço, perceber os gestos de sua 

cultura decodificando, por exemplo, uma mão balançando (tchau), uma mão parada no ar (pare), 

duas mãos batendo uma na outra (aplausos, elogios) etc.  

Pequenos gestos e ações como engatinhar, escorregar, equilibrar, dar cambalhotas, são 

brincadeiras que produzem interações e desenvolvem a percepção delas sobre o seu entorno, 

sobre riscos, limites e possibilidades. São movimentos que são impregnados de sentido e vão 

dando acesso à construção do entendimento de maneira que as crianças se percebam no espaço 

com o sentimento de pertencer ao grupo, e também pertencer ao tempo em que estão vivendo 

atribuindo-lhes significado. 

Na Educação Infantil, as atividades de movimento auxiliam a criança a perceber o 

próprio espaço, como também a forma de atuar sobre ele de maneira direcionada ou não. Uma 

das formas de dança mais comuns nessa idade são as brincadeiras de roda. Sempre ligada a uma 

canção ou parlenda, a roda é um meio de aprendizagem sobre tempo e espaço que funciona de 

maneira simples, afetiva, jocosa e brincante. 

O dar as mãos, girar, ficar de um modo onde todos possam se ver, é uma forma de 

educação, de sentir-se parte do momento, partilhando sentimento, razão, sensibilidade e afeto. 

Como, por exemplo, as brincadeiras tradicionais de roda: Corre-cotia, Ciranda-cirandinha, 

Escravos de Jó. Quem não tem saudades destes momentos que caracterizam a infância? 
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Figura 1 – Corpo em movimento 

Fonte: Creche Betel 

 

Nas palavras de Martins, Picosque e Guerra (Cf. 2010) a aprendizagem da arte do 

movimento – dança – pede que a criança tenha experiência: com o pensamento cinestésico 

tornado presente por meio da ação corporal, poetizado pela criação de movimentos expressivos; 

com a estrutura e o funcionamento corporal por meio de diferentes formas de locomoção; com 

a improvisação de movimentos expressivos a partir de diferentes formas corporais, como 

curvar, esticar, torcer, balançar, sacudir, respondendo a pulsações internas rítmicas e 

alternâncias de tempo; com a leitura das linguagens e manifestações da dança: dança clássica, 

dança popular, danças regionais, frevo, dança contemporânea. 

O acesso da criança a este rico acervo de conhecimento lhe permitirá a experiência 

estética, além de proporcionar-lhe a apreciação significativa da arte do movimento, 

possibilitada pela propriocepção, abrindo caminho para a experiência cinestésica desde sua 

infância mais tenra. 

 

1.4.4 Linguagem teatral 

 

Alguns dos fatores que permeiam e organizam a vida são as regras e a rotina. Elas estão 

presentes no dia a dia da escola de educação infantil e representam elevada importância para o 

desenvolvimento e a aprendizagem das crianças pequenas, pois quando a criança sabe o que vai 

acontecer, ela sente-se segura e acolhida.  

A linguagem artística do teatro, “usa a linguagem verbal e corporal, a memorização, a 

atenção, também a organização espacial” (OLIVEIRA; STOLTZ, 2010, p. 86). No teatro, faz-

se necessário a organização da voz, do corpo, do gesto para que atores e plateia consigam 

entender o significado do espetáculo. Uma criança inserida na arte do teatro poderá desenvolver 
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linguagem oral, organização da fala, boa postura, contato visual, articulação de ideias, 

pensamento lógico e poético.  

No mundo imaginário que permeia a vida infantil, a participação e envolvimento com a 

linguagem teatral proporcionará à criança o viver diferentes personagens tantos históricos, 

quanto do cotidiano. No teatro, tanto os jogos dramáticos quanto os jogos teatrais proporcionam 

às crianças a oportunidade de participar e de explorar o universo criativo junto a outros pares, 

sejam crianças ou adultos. 

Começando pelo faz-de-conta, o processo teatral aborda a imaginação de maneira que a 

criança desenvolva o trato afetivo onde a criança se coloca em diferentes papéis atuando 

livremente junto aos outros atores. Posterior a isso, a criança começa a construir o entendimento 

sobre o mundo real com os conceitos, símbolos, significados e a cultura na qual está envolvida, 

pois isso é, de acordo com Koudela, citado por Jupiassu (1998, p. 81-97): 

 

[...] uma transição muito gradativa, que envolve o problema de tornar 

manifesto o gesto espontâneo e depois levar a criança à decodificação do seu 

significado, até que ela o utilize para estabelecer o processo de comunicação 

com a plateia. 

 

A linguagem teatral transforma os espaços da escola em lugar de memórias e 

sensibilidade afloradas. Todo o percurso desta ação, desde a escolha da história, dos 

personagens, da divisão de falas, do figurino, até o momento da apresentação, envolve e 

desperta todos os sentidos do corpo num movimento de cognição, percepção e sensibilidade.  

O trabalho teatral também desperta as potencialidades necessárias para a escrita, a 

leitura, a interpretação e a criação. Contudo, faz-se necessário destacar que para a criança 

pequena se faz necessário pensar o teatro como uma brincadeira, como um espaço de expressão 

e não uma maneira formal de atuação. Lembrar que o brincar é repertório essencial para a 

criança que é brincante e faz brincadeira para aprender sobre si, sobre o outro e sobre o espaço 

que a cerca explorando os sentidos de maneira livre e autêntica. 

Em todo o percorrido, apreende-se a necessidade de aprimorar e desvendar a arte e suas 

linguagens como eixo integrador do currículo da educação infantil, pelo leque de possibilidades 

que apresenta para o aguçar da percepção, enquanto caminho promissor para a compreensão e 

significado na aprendizagem da criança. 
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1.5 Inovando com a alfabetização matemática na Educação Infantil  

 

Apresentar o conceito de Alfabetização Matemática pode causar, a princípio, estranhamento 

aos ouvidos. Isso ocorre devido ao fato de que só se reconhece o termo ‘alfabetização’ para 

denominar o processo de aquisição da leitura e da escrita na Língua Materna. A verdade é que 

ainda é muito comum se ouvir nas escolas que primeiro é preciso ensinar a ler e a escrever para 

depois desenvolver o trabalho com as noções matemáticas. 

No entanto, esse proceder parece incoerente, pois as crianças já convivem com noções 

matemáticas antes mesmo de ir para a escola.  Da mesma forma que o processo de alfabetização 

é indissociável do letramento e que, deve-se preservar um ambiente letrado na escola, na 

alfabetização matemática apreende-se a necessidade de investir num ambiente “aritmizador”. 

 

1.5.1 Do conceito de Materacia e Ambiente Aritmizador à Roda da Matemática 
 

O ambiente “aritmizador” – termo cunhado por professoras em uma oficina de estudos no 

Núcleo Regional de Educação do Estado do Paraná, dirigida pela pesquisadora Neuza Bertoni 

Pinto – ambiente esse que contém recursos de contagem, de visualização da sequência 

numérica, calendários, entre outros, nos quais os alunos possam ter acesso na sala de aula, como 

uma referência de contato visual com a linguagem matemática, de forma que as crianças 

percebam a matemática. Conforme afirma Bruner (1978, p.31): 

 

Partimos da hipótese de que qualquer assunto pode ser ensinado com 

eficiência, de alguma forma intelectualmente honesta, a qualquer criança, em 

qualquer estágio de desenvolvimento. É uma hipótese arrojada, mas essencial, 

quando se pensa a natureza de um currículo. Não há evidência alguma que a 

contradiga; e muitas provas estão sendo acumuladas para comprová-la.  
 

Nesse sentido, Pessôa e Júnior (Cf. 2013), abordam sobre o conceito de materacia de 

forma análoga ao conceito de letramento, ao informar que este surgiu como resposta a 

mudanças ocorridas na sociedade, o mesmo ocorrendo com o conceito de materacia que aparece 

também em resposta a novas demandas sociais, agora relacionadas à Matemática.  

A materacia é definida como a capacidade de desenvolver raciocínios matemáticos bem 

elaborados e utilizá-los em diferentes contextos, muito parecido com o que ocorreu 

historicamente à questão do Letramento. Para Pessôa e Júnior (Cf. 2013, p.77), “quando 

falamos em saber matemática não nos referimos apenas aos atos de contar e calcular”. Assim 

como não basta saber codificar e decodificar a língua escrita, também não é suficiente dominar 

uma série de algoritmos para uma atuação efetivamente cidadã.  
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O grau de letramento necessário para cada indivíduo é determinado pela realidade que 

ele vive, pelo contexto social, político e econômico em que está inserido. Semelhantemente, o 

nível de materacia necessário para cada pessoa depende da sua realidade”, e também depende 

de um posicionamento reflexivo a respeito. Sobre isso Kamii e Declark (Cf. 1994, p.51) 

ressalta: “[...] as pesquisas demonstram que a habilidade de dizer palavras numéricas é uma 

coisa e o uso daquela aptidão é bem outra”. Nesse sentido, faz-se necessário uma proposta que 

conduza o aluno à compreensão e reflexão matemáticas, algo que é efetivado quando se 

considera a teoria da Aprendizagem Significativa no processo de ensino e aprendizagem das 

crianças da Educação Infantil. 

Desde o início desta inovação pedagógica, cabe compreender que a linguagem 

matemática é uma ferramenta fundamental para a leitura e interpretação da realidade, e desta 

forma é de suma relevância a sua aquisição. Também é sempre válido ressaltar a necessidade 

do professor, pedagogo e não matemático de formação, compreender a importância da pesquisa, 

de apropriar-se do conceito, de planejar suas ações pedagógicas para a efetivação da 

aprendizagem matemática.  

No sentido da inovação com a alfabetização matemática, faz-se necessário que o 

professor, antecipadamente, pense e repense sobre suas metas, projete os objetivos a serem 

alcançados nas propostas de educação matemática, evitando que fique como algo “solto”, sem 

sentido, e que haja compreensão do significado de educar com a matemática. Como afirma 

Moura (Cf. 2010, p. 111) ao dizer que: 

 

O sentido geral para uma alfabetização matemática é o de que ensinar 

matemática é educar com a matemática, pois entendemos que se apropriar de 

um conhecimento, à semelhança de como nos apropriamos de uma ferramenta, 

é também um processo de aprimoramento constante do modo de usá-lo. E, na 

atividade de educar com a matemática, o professor, como parte de uma 

coletividade, em atividade de ensino, também estará aprendendo a melhor usar 

os instrumentos simbólicos de que dispõe e a organizar melhor o modo de 

proporcionar aprendizagem matemática. Esta, na perspectiva de uma 

alfabetização, a exemplo da alfabetização na língua, tem por objetivo 

possibilitar ao sujeito a apropriação de uma linguagem constitutiva da unidade 

do povo que o recebe. 

 

E ainda, para Danyluk ( Cf. 2015, p.171): 

 

A  alfabetização  matemática  é  um  fenômeno  que  trata da compreensão, da 

interpretação e da comunicação dos conteúdos matemáticos ensinados na 

escola tidos como iniciais para a produção do conhecimento  matemático.  Ser 

alfabetizado  em matemática, então, é compreender o que se lê e escrever o que 

se compreende a respeito das primeiras noções de lógica, de aritmética e 
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geometria. Assim, a escrita e a leitura das primeiras ideias matemáticas podem 

fazer parte do contexto de alfabetização.  

 

Complementa Silva (Cf. 2008) que define que a alfabetização pode ser entendida como 

a organização das representações em um sistema, que também pode ser concebida como a 

língua materna, estabelecendo o seu ensino, caracterizando uma alfabetização em matemática.  

É necessário que haja algumas indagações nesse processo: O que meu aluno precisa aprender 

de Matemática nessa faixa etária? Como esse aprendizado se tornará possível? Que estratégias 

e materiais didáticos posso usar?  E, “mãos à massa”!  

Os domínios sobre os quais as crianças de zero a seis anos fazem suas primeiras 

incursões e expressam ideias matemáticas elementares dizem respeito a conceitos aritméticos e 

espaciais. A classificação, a seriação, a ordenação, o sistema decimal  e o  valor  posicional  são  

apresentados nos livros didáticos, considerando a faixa etária das crianças, por serem alguns 

conceitos e instrumentos importantes para o processo de alfabetização matemática desde a 

Educação Infantil e que servirão de base para o Ensino Fundamental.  

A arte como eixo desse currículo viabiliza diversas formas de aprendizado da 

matemática. As linguagens da arte propiciam o desenvolvimento de conceitos lógicos, como, 

por exemplo, a arte da música, como já explicitado, é uma expressão plena de significados 

poéticos, artísticos, históricos e conceituais que perpassam por diferentes caminhos do 

conhecimento: estudo da linguagem matemática, pensamento, lógica, história, geografia, corpo, 

gestos, movimentos, percepção, etc.  

Na hora de uma dança de roda ao comando da professora: dois para o lado, três para a 

frente, cinco para trás, a criança desenvolve noções matemáticas importantes e com sentido 

para ela por se apresentar de forma contextualizada. O professor reforça neste tipo de atividade 

os conceitos matemáticos durante as atividades e brincadeiras, como forma de análise e 

sistematização. 

Com a finalidade de contribuir com as práticas em sala de aula do professor e aproximar 

a criança da linguagem matemática no dia a dia da rotina escolar, o SME e ME apresentam 

como sugestão a sistematização das propostas pedagógicas da educação matemática para a 

Educação Infantil, por meio da “Roda da Matemática”. Este conceito foi desenvolvido por 

Feitosa (Cf. 2015), quando analisou como as práticas pedagógicas da educação matemática 

foram desenvolvidas na Educação Infantil pelas professoras do município de Macaíba, Estado 

do Rio Grande do Norte, considerando as práticas dinamizadoras das linguagens da arte e do 

lúdico nesse processo de aprendizagem matemática. 
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Assim como é sistematizada a Roda de Conversa na rotina de todas as escolas de 

Educação Infantil, normalmente com contação de histórias, fato que tem apresentado excelentes 

resultados relativos ao desenvolvimento das habilidades de oralidade, criatividade, 

concentração, audição, entre outras, a Roda da Matemática seria uma estratégia didática das 

professoras para desenvolver brincadeiras e jogos com foco nos conceitos matemáticos. A ideia 

do uso de jogos na Educação Infantil seria concernente a Kamii e Declark (Cf. 1994, p.16): 

 

O uso de jogos para ensinar aritmética não é uma prática nova. Muitos 

professores já os utilizam a longo tempo. No entanto, eles têm sido usados 

apenas como um complemento, para reforço de aprendizagem, parte de lições 

em forma de folhas mimeografadas ou cartões relâmpagos. Jogos também são 

usados como prêmios em atividades extras para as crianças que já acabaram o 

trabalho. Aqui o que eu proponho é trazer os jogos de um plano secundário 

para um plano principal na aprendizagem da aritmética.  

 

Na Roda da Matemática, se dá a efetivação dos jogos como “plano principal” na 

aprendizagem da aritmética de forma intencional e organizada, pois, diariamente, as professoras 

têm a oportunidade de levantar os conhecimentos prévios das crianças sobre o tema e 

desenvolver brincadeiras, jogos e atividades em que as crianças são desafiadas a resolver 

situações-problema ou pensar na lógica dos números por meio de várias situações que surgem 

e possibilitam analisar conceitos a respeito de quantidade, tamanho, comparação, classificação, 

ordenação, noção de espaço e tempo, entre outros vivenciados pelas crianças e direcionados 

pelos professores com o objetivo da aprendizagem de conceitos lógico-matemáticos. 

Na aprendizagem da Matemática, o problema adquire um sentido muito preciso. Não se 

trata de situações em que permitam “aplicar” o que já se sabe, mas sim daquelas que 

possibilitem produzir novos conhecimentos a partir dos conhecimentos que já se têm e em 

interação com novos desafios, em acordo com a teoria da Aprendizagem Significativa. Essas 

situações-problema devem ser criteriosamente planejadas, a fim de que estejam 

contextualizadas, remetendo a conhecimentos prévios, possibilitando a ampliação de 

repertórios, de estratégias, concernente a Brasil (Cf. 1998 p. 211 e 212). 

É válido lembrar que na Educação infantil a atividade do pensamento se apresenta em 

permanente relação com as experiências vivenciadas pelas crianças no decorrer das atividades 

realizadas, e é a partir dessas relações que a criança desenvolve os conceitos matemáticos. 

Segundo Satiro (Cf. 2012, p.26): 

 

Os conceitos permitem determinar os objetos e os fenômenos. Pensar 

conceitualmente significa analisar informações e esclarecê-las. Esta unidade 

de unificação é própria do entendimento humano e gera eficiência cognitiva, 
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já que ajuda a penetrar no desconhecido organizando-o em unidades 

significativas.  

 

Nesse sentido, quando se trabalha com as crianças, por exemplo, noções de espaço, o 

professor sabe que a consciência e o domínio do espaço ocorrem lentamente. O espaço não se 

apresenta como realidade abstrata mas existe a partir das formas das coisas com as quais as 

crianças se relacionam. A aprendizagem que as crianças adquirem das formas permitem uma 

consciência cada vez maior do espaço. Se a proposta pedagógica for enriquecida com a 

experiência das formas e do espaço, será viabilizada a constituição de um sistema mental mais 

complexo de representações do mundo, e assim por diante. 

Com relação à notação e escrita numéricas, segundo o Referencial Curricular da 

Educação Infantil, a importância cultural dos números e do sistema de numeração é indiscutível. 

A notação numérica, na qual os símbolos são dotados de valores conforme a posição que 

ocupam, característica do sistema hindu-arábico de numeração, é uma conquista do homem, no 

percurso da história, e um dado da realidade contemporânea. Ler os números, compará-los e 

ordená-los são procedimentos indispensáveis para a compreensão do significado da notação 

numérica.  

Ao se deparar com números em diferentes contextos, a criança é desafiada a aprender, 

a desenvolver o seu próprio pensamento e a construir entendimento a respeito. Nem sempre um 

mesmo número representa a mesma coisa, pois depende do contexto em que está. Por exemplo, 

o número dois pode estar representando duas unidades, mas, dependendo da sua posição, pode 

representar vinte ou duzentas unidades; pode representar uma ordem, segundo, ou ainda 

representar um código como nos números de telefone ou no código de endereçamento postal.  

Compreender o atual sistema numérico envolve uma série de perguntas, como: “quais 

os algarismos que o compõem?”, “como se chamam?”, “como são escritos?”, “como podem ser 

combinados?”, “o que muda a cada combinação?”. Para responder essas questões é preciso que 

as crianças possam trabalhar desde pequenas com o sistema de numeração tal como ele se 

apresenta.  

Para as crianças, os aspectos relevantes da numeração são os que fazem parte de suas 

vidas cotidianas. Pesquisar os diferentes lugares em que os números se encontram, investigar 

como são organizados e para que servem, é tarefa fundamental para que possam iniciar a 

compreensão sobre a organização do sistema de numeração. 

Há diversos usos de números presentes nos telefones, nas placas de carro e de ônibus, 

nas camisas de jogadores, nas senhas dos seus aparelhos eletrônicos, nos números das 
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residências, entre tantos outros, para diferenciar e nomear classes ou ordenar elementos e com 

os quais as crianças entram em contato, interpretando e atribuindo significados. 

São muitas as possibilidades de a criança investigar as regras e as regularidades do 

sistema numérico. A seguir, são apresentadas algumas, como por exemplo: quando o professor 

lê histórias para as crianças, pode incluir a leitura do índice e da numeração das páginas, 

organizando a situação de tal maneira que todos possam participar. É importante aceitar como 

válidas respostas diversas e trabalhar a partir delas. Histórias em capítulos, coletâneas e 

enciclopédias são especialmente propícias para o trabalho com índice. Ao confeccionar um 

livro junto com as crianças é importante pesquisar, naqueles conhecidos, como se organiza o 

índice e a numeração das páginas. 

Colecionar em grupo um álbum de figurinhas pode interessar às crianças. Iniciada a 

coleção, pode-se pedir que antecipem a localização da figurinha no álbum ou, se abrindo em 

determinada página, devem folhear o álbum para frente ou para trás. É interessante também 

confeccionar uma tabela numérica (com o mesmo intervalo numérico do álbum) para que elas 

possam ir marcando os números das figurinhas já obtidas.  

Há diferentes tipos de calendários utilizados socialmente (folhinhas anuais, mensais, 

semanais) que podem ser apropriados para diferentes usos e funções na instituição, como 

marcar o dia corrente no calendário e escrever a data na lousa; usar o calendário para organizar 

a rotina, marcando compromissos importantes do grupo, como os aniversários das crianças, a 

data de um passeio, entre outros. 

As crianças podem pesquisar as informações numéricas de cada membro de seu grupo 

(idade, número de sapato, número de roupa, altura, peso, etc.). Com ajuda do professor, as 

crianças podem montar uma tabela e criar problemas que comparem e ordenem escritas 

numéricas, buscando as informações necessárias no próprio quadro, à partir de perguntas como: 

“quantas crianças vestem determinado número de roupa?”, “quantos anos um tem a mais que o 

outro?”, “quanto você precisará crescer para ficar do tamanho de seu amigo?”. É possível 

também pesquisar a idade dos familiares, da pessoa mais velha da instituição, da cidade, do país 

ou do mundo. 

Aprender a escrever números requer técnica, já para aprender a somar, subtrair, 

multiplicar e dividir envolve raciocínio lógico-matemático.  A princípio, ensina-se o que é 

unidade, depois dezena e centena, cada um passo a passo. Após compreender a unidade poderá 

começar a construir a dezena e assim sucessivamente.  

A proposta de alfabetização matemática prima pela contextualização, considerando 

questões conceituais com cunho sintático, bem como semântico, isto é, considerando nesse 
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processo de alfabetização, as regras de desenvolvimento do fato matemático, e também o seu 

significado.  

Com esse pensamento e de forma inovadora, o Sistema Mackenzie de Ensino e 

Mackenzie Educacional compreendem a necessidade de iniciar a alfabetização matemática na 

Educação Infantil, partindo da materacia propiciada por um ambiente aritmizador e enriquecida 

pela Roda da Matemática, conduzindo a criança à alfabetização na linguagem matemática, de 

forma lúdica, considerando a importância da percepção,  da compreensão e da reflexão 

(atribuição de significados), numa perspectiva de ampliar os olhares sobre os conceitos 

matemáticos de modo contextualizado e significativo na Educação Infantil. 

 

1.6 Letramento e Alfabetização: conceitos indissociáveis na Educação Infantil 

 

Quando se propõe um currículo inovador para a Educação infantil, os conceitos de 

alfabetização e letramento devem caminhar juntos, considerando que são indissociáveis, e que 

ambos devem nortear as ações dos professores na prática escolar com o devido conhecimento 

das especificidades de cada um: a alfabetização, como processo de aquisição e apropriação do 

sistema da escrita, alfabético e ortográfico; e o letramento, vinculado à aquisição das 

habilidades dos alunos usarem os conhecimentos de leitura e de escrita para coisas úteis para a 

vida, ligadas ao contexto vivido. 

Para Soares (Cf. 2004), dissociar alfabetização e letramento é um equívoco porque, no 

quadro das atuais concepções psicológicas, linguísticas e psicolinguísticas de leitura e escrita, 

a entrada da criança (e também do adulto analfabeto) no mundo da escrita ocorre 

simultaneamente por esses dois processos: pela aquisição do sistema convencional de escrita – 

a alfabetização – e pelo desenvolvimento de habilidades de uso desse sistema em atividades de 

leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem a língua escrita – o letramento. Não são 

processos independentes, mas interdependentes e indissociáveis: a alfabetização desenvolve-se 

no contexto de e por meio de práticas sociais de leitura e de escrita, isto é, através de atividades 

de letramento, e este, por sua vez, só se pode desenvolver no contexto da e por meio da 

aprendizagem das relações fonema–grafema, isto é, em dependência da alfabetização. 

 Muitas foram as tentativas para ensinar a ler e a escrever desde a cartilha de João de 

Barros datada de 1539, que serviu de fundamento para as cartilhas do século XX, como a  Sodré 

e Caminho Suave. A partir das cartilhas, houve o início das teorias e o desenvolvimento dos 

diferentes métodos de alfabetização: método analítico, sintético, global, figurativo, lúdico, 

fônico, silábico, construtivista e assim por diante. 
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Quem foi alfabetizado pela cartilha Caminho Suave, deve recordar, dentre outros 

exemplos, da famosa frase: Eva viu a uva. Esta frase era repetida inúmeras vezes, tanto na fala 

quanto na escrita, para que a criança aprendesse a letra v, por exemplo. Esta concepção 

“tradicional” de alfabetização, traduzida nos métodos analíticos ou sintéticos, tornava os dois 

processos independentes, a alfabetização – a aquisição do sistema convencional de escrita, o 

aprender a ler como decodificação e a escrever como codificação – precedendo o letramento – 

o desenvolvimento de habilidades textuais de leitura e de escrita, o convívio com tipos e gêneros 

variados de textos e de portadores de textos, a compreensão das funções sociais da escrita.  

Na concepção atual, a alfabetização não precede o letramento, os dois processos são 

simultâneos. Tão importante quanto as relações grafema-fonema é saber: quem é Eva? Onde 

ela mora? O que ela gosta de fazer? Qual é a sua profissão? O que é uva? Qual é a sua cor? E o 

seu cheiro? Para que serve? Podemos plantá-la na escola? Qual o clima ideal para crescerem? 

As repostas a estas perguntas, sem dúvida, oferecem um novo significado para o processo de 

aprendizagem da criança, num movimento rico de contextualização social – de letramento.  

Kleiman (Cf.1995), na coletânea que organiza – Os significados do letramento –  

referindo-se aos eventos de letramento no espaço escolar, destacou como é importante o adulto 

dialogar com as crianças nos momentos de contação de histórias, incentivando-as a participar 

por meio de perguntas interativas, mantendo as ilustrações do livro acessíveis para que elas 

possam ver e nomear as imagens, estimulando a criança a recontar a história. Quando a 

professora conta a história, de modo interativo, e não somente a lê, contribui significativamente 

para a ocorrência do letramento. 

No entanto, as polarizações são perigosas, reiterando as palavras de Soares (Cf.1998), 

ao afirmar que não basta que a criança esteja convivendo com muito material escrito e que tenha 

à sua disposição uma grande diversidade de gêneros textuais, é preciso orientá-la sistemática e 

progressivamente para que possa se apropriar do sistema de escrita. 

Para compreensão deste fato, ressalta-se o que afirma Soares (Cf. 2004) quando diz que, 

no Brasil, os anos de 1980 e 1990 assistiram ao domínio hegemônico, na área da alfabetização, 

do paradigma cognitivista, que aqui se difundiu sob a discutível denominação de construtivismo 

(posteriormente, socioconstrutivismo). Aqui chegou pela via da alfabetização, através das 

pesquisas e estudos sobre a psicogênese da língua escrita, divulgada pela obra e pela atuação 

formativa de Emília Ferreiro, privilegiando a faceta psicológica da alfabetização e 

obscurecendo sua faceta linguística, fonética e fonológica.  

Sem negar a incontestável contribuição que essa mudança paradigmática, na área da 

alfabetização, trouxe para a compreensão da trajetória da criança em direção à descoberta do 
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sistema alfabético, é preciso, entretanto, reconhecer que ela conduziu a alguns equívocos e a 

falsas inferências, pois baseia-se numa concepção holística da aprendizagem da língua escrita, 

de que decorre o princípio de que aprender a ler e a escrever é aprender a construir sentido para 

e por meio de textos escritos, usando experiências. 

No quadro dessa concepção, o sistema grafofônico (as relações fonema–grafema) não é 

objeto de ensino direto e explícito, pois sua aprendizagem decorreria de forma natural da 

interação com a língua escrita, ou seja, infere-se que a criança é capaz de descobrir por si mesma 

as relações fonema–grafema, em sua interação com o material escrito e por meio de 

experiências com práticas de leitura e de escrita.  

Entretanto, pode-se notar que os resultados de avaliações de níveis de alfabetização da 

população em processo de escolarização, que se multiplicaram no Brasil e em muitos outros 

países, têm levado a críticas a essa concepção holística de aprendizagem da língua escrita, 

incidindo essa crítica particularmente na ausência, no quadro dessa concepção, de instrução 

direta e específica para a aprendizagem do código alfabético e ortográfico. 

Num e noutro caso, dissocia-se equivocadamente alfabetização de letramento, e, no 

segundo caso, atua-se como se realmente pudesse ocorrer de forma incidental e natural a 

aprendizagem de objetos de conhecimento que são convencionais como o sistema alfabético e 

o sistema ortográfico. Diante dos equívocos e falsas inferências anteriormente mencionados 

que levaram alfabetização e letramento a se dissociarem, com certa prevalência do letramento 

e perda de especificidade da alfabetização mais sistemática, percebe-se uma das causas do 

fracasso em alfabetização que hoje ainda se verifica nas escolas brasileiras. 

Se faz urgente e necessário, segundo Soares (Cf. 2004) rever os quadros referenciais e 

os processos de ensino que têm predominado em nossas salas de aula, e talvez reconhecer a 

possibilidade e mesmo a necessidade de estabelecer a distinção entre o que mais propriamente 

se denomina letramento, de que são muitas as “facetas” – imersão das crianças na cultura 

escrita, participação em experiências variadas com a leitura e a escrita, conhecimento e 

interação com diferentes tipos e gêneros de material escrito – e o que é propriamente a 

alfabetização, de que também são muitas as “facetas” – consciência fonológica e fonêmica, 

identificação das relações fonema-grafema, habilidades de codificação e decodificação da 

língua escrita, conhecimento e reconhecimento dos processos de tradução da forma sonora da 

fala para a forma gráfica da escrita. 

O processo de alfabetização e letramento começa na Educação Infantil, precisamos 

compreender isso, as escolas e os governos precisam compreender isso. E ainda, nas palavras 

de Soares (Cf. 1998, p.17) “alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas não inseparáveis, 
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ao contrário: o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e escrever no contexto das 

práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o indivíduo se tornasse, ao mesmo tempo, 

alfabetizado e letrado”. 

A busca da efetivação desta perspectiva de alfabetização e letramento na Educação 

Infantil se faz presente e ativa nas ações norteadas pelo Modelo Cognitivo-Interacionista. 

 

1.7 Teoria da Aprendizagem Significativa: relações com o sensível 

 

Como fundamentação teórica do Modelo Cognitivo-Interacionista (MCI) destaca-se a 

importância da teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel, médico psiquiatra, que 

posteriormente se interessou também pela Psicologia da Educação. 

Ausubel se demonstrava insatisfeito com as situações de ensino e aprendizagem que 

vivenciou em sua formação escolar desde a mais tenra idade, o que o impulsionou a desenvolver 

uma teoria que pudesse resgatar as necessidades da criança respeitando aquilo que ela já sabe, 

o seu potencial. Sua teoria sobre aprendizagem contribuiu para um olhar mais sensível para a 

criança e sua singularidade, trazendo à reflexão e mais atenção sobre os conhecimentos prévios 

que a criança traz consigo em sua estrutura cognitiva, algo que não era devidamente enxergado, 

conforme salienta Ausubel (Cf 1963).  

As discussões sobre aprendizagem significativa se fazem presentes nos espaços 

escolares, entretanto, deve-se ter cautela com a polissemia do conceito de Aprendizagem 

Significativa, pois, nos dias que correm, muito se fala e se escreve a respeito deste assunto de 

maneira equivocada. 

Partindo da primeira infância – foco desta pesquisa – percebe-se que a criança pequena, 

quando chega à escola, já carrega em sua estrutura cognitiva um repertório de conhecimentos 

que servirá de âncora para os novos conhecimentos ali adquiridos. Não obstante, o que se 

presencia na maioria das salas de aula e espaços escolares é um constante desinteresse em 

levantar os conhecimentos prévios das crianças e considerar o que ela já sabe. 

O cumprimento da rotina, não raro, transforma um momento que deveria ser recheado 

de sensibilidade em algo automático e vazio de sentido. Na maioria das escolas há um excesso 

de atividades que não consideram a criança como um sujeito que pensa, fala e sente. Atividades 

que se transformam num amontoado de papel que não tem significado nenhum para a criança, 

e, por incrível que possa parecer, não tem significado nenhum para os envolvidos no processo 

educacional. 
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 Muitos professores se encontram mais preocupados em “encher” os relatórios exigidos 

pela gestão escolar, com a finalidade de apresentar na reunião de pais, do que com a 

aprendizagem significativa da criança, concretizando a efetivação de uma aprendizagem 

mecânica e insensível, reforçando o que afirmam Masini e Moreira (2008, p.12): 

  

Não é fácil memorizar grandes quantidades de conhecimentos conceituais e 

procedimentais sem nenhuma relação com conhecimentos prévios, sem 

entender, sem compreender, e por isso os alunos fracassam. Mas os 

professores, ou a escola como instituição, costumam atribuir esse fracasso a 

deficiências dos alunos, ao seu desinteresse [...] o ensino quase nunca aparece 

entre os culpados pelos fracassos de aprendizagem. Não seria o caso de 

repensar o ensino? Mudá-lo drástica ou radicalmente? Provavelmente sim. 

Nossas práticas docentes são ultrapassadas, arcaicas e comprometem a 

aprendizagem dos alunos. 

 

Esse comportamento nas escolas é uma espécie de herança da história da educação. O 

Sistema Educacional Brasileiro passou por mudanças no decorrer da história. Do behaviorismo 

do final do século XIX e início do XX passou-se ao humanismo, ao construtivismo e ao 

cognitivismo, entretanto, não com o avanço esperado com relação à aprendizagem dos alunos. 

Professores buscaram e ainda buscam, uma diversidade de teorias, modelos e metodologias, 

porém, com resultados ineficazes.  

Em meio a tantas pesquisas e teorias, no ano de 1963, vislumbrou-se uma esperança 

com o surgimento da teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel, numa 

perspectiva cognitiva clássica, em sua proposta original. No decorrer dos últimos cinquenta 

anos, autores e professores sensíveis e comprometidos com a educação, têm pesquisado, 

divulgado e implementado essa abordagem focada na aprendizagem com significado, 

contrapondo-se às “decorebas”, ou memorização mecânica e repetitiva nas escolas. 

Cabe ressaltar, que quando o armazenamento, a internalização e a incorporação à 

estrutura cognitiva ocorrem de modo literal, ao pé da letra, de modo arbitrário e sem significado, 

a aprendizagem é chamada mecânica. Prática comum, que muitos vivenciaram nas escolas por 

meio de imensas listas de perguntas e respostas dadas pelos professores para decorar para a 

prova. A pergunta que se faz é: o que se lembra daqueles questionários? Decorar certo conteúdo 

sem compreendê-lo, em véspera de prova, exemplifica uma das formas em que a aprendizagem 

mecânica é estimulada. 

A Aprendizagem Significativa, ao contrário dessa concepção, se caracteriza pela 

incorporação substantiva (não-literal) e não-arbitrária de novos conhecimentos à estrutura 

cognitiva do aprendiz por meio da interação com conhecimentos prévios especificamente 

relevantes. Nessa teoria, a criança não é uma tábula rasa, como acreditava John Locke (1632-
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1704), pelo contrário, defende-se que toda criança tem conhecimentos prévios em sua estrutura 

cognitiva que funcionam como uma espécie de “âncora” para o novo conhecimento, e dessa 

forma, se dá o significado para ela.  

Entretanto, como afirma Moreira (Cf 2008, p.24) “estes dois tipos de aprendizagem – a 

mecânica e a significativa – não devem ser interpretados de maneira dicotômica, e sim como 

polos opostos de um contínuo”. Isso significa dizer que existem diferentes níveis de 

aprendizagem que podem estar mais próximas de um polo ou do outro, sendo mais ou menos 

significativas, mais ou menos mecânicas, de acordo com a quantidade e qualidade das 

interações cognitivas realizadas.  

Na teoria da Aprendizagem Significativa, o processo interacional entre os 

conhecimentos novos e os subsunçores – âncoras – contribui para a aquisição e organização de 

significados na estrutura cognitiva do aprendiz. O produto desse processo que caracteriza a 

aprendizagem significativa não resulta apenas em um novo significado, mas inclui também a 

modificação das ideias prévias que ancoraram o novo conceito. Isso significa que além dos 

novos conhecimentos adquirirem significados, os conhecimentos prévios se tornam mais 

elaborados, mais ricos em significados, mais estáveis cognitivamente e mais capazes de facilitar 

a posterior aprendizagem significativa de outros conceitos. 

A aprendizagem significativa requer que os aprendizes manifestem um mecanismo – 

processo – de aprendizagem significativa. Ausubel (Cf. 2003) apresenta quatro critérios que 

indicam quando o estudante assumiu uma responsabilidade adequada pela própria 

aprendizagem: quando aceita a tarefa de aprender de modo proativo, procurando compreender 

os conceitos que lhe ensinam; quando se esforça para integrar os novos conhecimentos  aos 

conhecimentos que já possui; quando não evita o esforço por novas aprendizagens, muitas vezes 

difíceis, não exigindo que o professor faça tudo por ele; e quando decide, de modo autônomo,  

fazer as perguntas necessárias sobre o que não compreende. 

Segundo Masini ( Cf 2011) na efetivação do processo da aprendizagem significativa 

deve-se considerar o processo relacional: daquilo que a criança já sabe e está presente em sua 

estrutura cognitiva com o novo conhecimento apresentado pelo professor;  de quem ensina com 

aquele que aprende; do compreender do professor com o compreender da criança; do ensino 

com a aprendizagem, e também considerar fazer da escola o espaço ideal para o uso da 

capacidade de perceber, compreender e refletir (atribuir significados), espaço onde a criança 

aprende a aprender de forma participativa como protagonista nesse processo. 

Para Ausubel (Cf. 2003, p.62) “a estrutura cognitiva existente – a organização, 

estabilidade e clareza de conhecimentos da criança se torna o principal fator a influenciar a 
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aprendizagem e a retenção de novos conhecimentos potencialmente significativos”. As 

propriedades da estrutura cognitiva relevante determinam quer a clareza e a longevidade dos 

significados, que surgem à medida que entra novo material no campo cognitivo, quer a natureza 

do processo interativo em que ocorreu, por isso se dá a devida importância e consideração ao 

processo relacional. 

Ensinar implica em muito mais do que oferecer fórmulas e frases soltas para as crianças 

decorarem e fazerem a prova, ou ainda, muito mais do que ocupar o tempo com atividades 

soltas e sem sentido para que o professor tenha com o que preencher os relatórios de avaliação 

que não espelham a realidade vivida na escola (CARDOSO, 2013).  

O processo de ensino e aprendizagem embasado no perceber, na compreensão e na 

reflexão requer mais aproximação, interação entre professor, aluno e objeto de conhecimento, 

requer o desejo por mudanças nas práticas educativas equivocadas e permeadas pelo 

automatismo de ações, enfim, o desejo por um novo olhar que abranja as reais necessidades e 

possibilidades da criança no processo de aprender com significado.  

Nesse sentido, a Teoria da Aprendizagem significativa de David Ausubel é fundamental 

pois diz respeito às condições que facilitam o uso da capacidade de entender e elaborar 

informações e novas situações a partir do que o aluno já sabe.  

Como afirma Masini (Cf 2003), vários pontos da Teoria de Ausubel oferecem 

perspectivas para o assessoramento a professores e atendimento ao aluno, tais como: voltar-se 

para a elaboração de informações, descrevendo as condições para ocorrência da aprendizagem 

significativa, deduzindo diretrizes para situações de sala de aula; objetivar a aquisição de 

informações em diferentes áreas do conhecimento; conceber que cada área apresenta uma rede 

conceitual que forma sua estrutura, que só poderá ser adquirida com clareza pelos alunos, se 

apoiada (ou ancorada) naquilo que ele já sabe. 

Afinal, numa época em que se defende a educação sustentada nos quatro pilares da 

educação, inspirados nos pensamentos de Edgar Morin e Paulo Freire:   aprender a ser, aprender 

a conhecer, aprender a fazer e aprender a conviver,  segundo Delors (Cf. 2012) em relatório 

para a Unesco, parece óbvio que toda ação educativa tenha como pressuposto básico a 

Aprendizagem Significativa, ressaltando que essa teoria, em prática, considera a importância 

do papel do professor como aquele que apresenta o novo conhecimento e, no tecer das relações, 

se mostra reflexivo quanto ao ensino e a aprendizagem dos pequenos, acolhendo suas 

experiências vividas de forma sensível e interativa num ambiente de convivência harmoniosa, 

que possibilita a aquisição de habilidades e conhecimentos para a vida da criança dentro e fora 

dos muros da escola, pois nessa relação professor, aluno e objeto de conhecimento desvelada 
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na teoria da Aprendizagem Significativa caracteriza-se a relevância de todos os envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem. 

Pelo que foi exposto até o momento, busca-se na próxima seção fundamentar 

teoricamente o modelo pedagógico denominado Cognitivo-Interacionista a partir da Teoria da 

Aprendizagem Significativa de Ausubel (Cf.1963), tendo a arte e suas linguagens como aliadas 

ao processo educacional, enraizadas na fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty (Cf 

2006) o solo no qual se implanta o significado na aprendizagem da criança, considerando o 

aspecto relevante de garantir que a criança esteja livre e aberta ao contato com o outro, com o 

mundo que a cerca e consigo mesma, nos espaços da Educação Infantil. 

 

1.8 O Modelo Cognitivo-Interacionista e a articulação dos saberes no currículo da 

Educação Infantil 

 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI, 2010) o currículo 

é um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com 

os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e 

tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. 

 Sabe-se que a trajetória docente se faz permeada por determinações históricas num 

movimento de compreensão do passado na sua relação com o ensino do presente. Nas palavras 

de Araújo (Cf. 2012) a escola é historicamente destinada à docência na intenção de fazer 

cumprir certas finalidades formadoras, próprias em cada temporalidade, buscando conectar-se 

à sociedade em cada época e lugar.  

 Nesse sentido, surge uma variedade de práticas e modelos de organização que definem 

determinada cultura escolar em suas formas de organização do tempo, da rotina, dos modos de 

agir, dos instrumentos de avaliação, do mobiliário, da divisão das turmas, da circulação dos 

sujeitos nos espaços escolares. De Paula e De Paula (2016, p. 17) apresentam uma definição 

histórica do termo currículo e afirmam que: 

 

O termo currículo vem do latim curriculum, que significa “carreira”, “curso”, 

“percurso”, “lugar onde se corre”. O seu emprego no contexto educacional, 

segundo Hamilton (1991, p. 197 – 205, citado por Saviani, 2003, p.24-25), data 

do fim do século XVI, no contexto da Reforma Protestante, possivelmente na 

Universidade de Leiden (Holanda). Naquele momento, o termo curriculum 

teria sido empregado para imprimir maior rigor à organização do ensino, 

especialmente o universitário. 
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 A reflexão sobre o currículo está instalada como tema central nos projetos político-

pedagógicos das escolas e nas propostas dos sistemas de ensino, assim como nas pesquisas, na 

teoria pedagógica e na formação inicial e permanente dos docentes, porém, talvez seja 

necessário esclarecer o que se compreende pela palavra currículo, tão familiar a todos que 

trabalham nas escolas e nos sistemas educacionais. Por causa dessa familiaridade, talvez não se 

dedique muito tempo a refletir sobre o sentido do termo, bastante frequente em conversas nas 

escolas, palestras, textos acadêmicos, notícias em jornais, discursos de autoridades e propostas 

curriculares oficiais. 

 Pesquisadores renomados apresentam definições distintas sobre o termo currículo. Nas 

palavras de Saviani (2016, p.55), “assim como o método procura responder à pergunta: como 

se deve fazer para atingir determinado objetivo, o currículo procura responder à pergunta: o que 

se deve fazer para atingir determinado objetivo”. Diz respeito, pois, ao conteúdo da educação e 

sua distribuição no tempo e espaço que lhe são destinados. 

 Para Moreira e Candau (Cf. 2007), à palavra currículo associam-se distintas concepções, 

que derivam dos diversos modos de como a educação é concebida historicamente, bem como 

das influências teóricas que a afetam e se fazem hegemônicas em um dado momento. Conforme 

os mesmos autores, diferentes fatores socioeconômicos, políticos e culturais contribuem, assim, 

para que o currículo venha a ser entendido como:  (a) os conteúdos a serem ensinados e 

aprendidos; (b) as experiências de aprendizagem escolares a serem vividas pelos alunos; (c) os 

planos pedagógicos elaborados por professores, escolas e sistemas educacionais; (d) os 

objetivos a serem alcançados por meio do processo de ensino; (e) os processos de avaliação que 

terminam por influir nos conteúdos e nos procedimentos selecionados nos diferentes graus da 

escolarização. 

 Para De Paula e De Paula (Cf. 2016) é função da escola formar sujeitos que possam 

atuar criticamente no contexto em que vivem, elas salientam que nessa perspectiva, é 

importante compreender que o currículo escolar não é apenas uma lista de disciplinas e 

conteúdos obrigatórios, e sim que ele tem o papel de planejar e organizar as práticas e 

experiências do processo de ensino e aprendizagem, guiando os educadores em suas atuações 

didático-pedagógicas. Assim, o currículo precisa considerar as necessidades e especificidades 

de seus estudantes e da sociedade e despertar nesses indivíduos o interesse por questões 

relativas aos direitos humanos, à inclusão, à diversidade e à educação ambiental. 

 De acordo com Libâneo , Oliveira e Toschi (Cf. 2012), no contexto atual, o que se pode 

afirmar é que há muitas definições de currículo: conjunto de disciplinas, resultados de 

aprendizagens pretendidas, experiências que devem ser proporcionadas aos estudantes, 
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princípios orientadores da pratica, seleção e organização da cultura. Para esse autor, no geral, 

compreende-se currículo como um modo de seleção da cultura produzida pela sociedade para 

a formação dos alunos; é tudo que se espera seja aprendido e ensinado na escola. 

 Como salienta Silva (Cf. 2010), ao analisar as definições de currículo, ao dizer que não 

há a pretensão de considerar qualquer uma dessas ou de outras concepções como certa ou como 

errada, já que elas refletem variados posicionamentos, compromissos e pontos de vista teóricos. 

Pode-se afirmar que as discussões sobre o currículo incorporam, com maior ou menor ênfase, 

discussões sobre os conhecimentos escolares, sobre os procedimentos e as relações sociais que 

conformam o cenário em que os conhecimentos se ensinam e se aprendem, sobre as 

transformações que deseja-se efetuar nos alunos e alunas, sobre os valores que deseja-se 

inculcar e sobre as identidades que pretende-se construir. 

 Discussões sobre conhecimento, verdade, poder e identidade marcam, invariavelmente, 

as discussões sobre questões curriculares. E ainda, como afirma Thiesen (2011, p. 27): 

 

[...] destacamos três aspectos que, a nosso ver, marcam a educação atual e, 

consequentemente, os modos de organização curricular das escolas. O primeiro 

deles é que a contemporaneidade ainda não abandonou os conceitos 

mecanicistas e naturalistas de tempo e espaço produzidos na primeira fase da 

modernidade. O segundo refere que parte dos educadores se apropria de um 

discurso relativamente novo, mas, na prática, continua atrelado a uma 

racionalidade técnica e instrumental, cristalizada nos últimos séculos pela 

sociedade ocidental. Um terceiro aspecto, que decorre dos dois primeiros, é 

que o processo de mudança ainda está essencialmente no plano conceitual, 

portanto, de construção de possibilidades e que, por isso, somente em pequena 

medida encontra ressonância na ação da escola. 
         

 A par dessa dificuldade conceitual é possível compreender, no entanto, que “a questão 

central que serve de pano de fundo para qualquer teoria do currículo é a de saber qual 

conhecimento deve ser ensinado” (SILVA, 2010, p. 14). Compreende-se então que o currículo 

é uma questão fundamental da vivência escolar e por isso muitos afirmam que ele é o “coração 

da escola” (MORREIRA; CANDAU, 2007, p.19), pois é nele ou por meio dele que os aspectos 

pedagógicos, organizativos e políticos se expressam.  

 Após estudo criterioso sobre as definições de currículo escolar, denota-se que o termo 

currículo é polissêmico e que não há consenso nas conceituações visto que remetem diferentes 

concepções, valores, interesses e intenções, lembrando que “as concepções de currículo não 

foram construídas e efetivadas de forma linear, não são fixas e nem uma supera a outra, por 

vezes misturam-se e coexistem num mesmo período histórico”. (DE PAULA; DE PAULA 

2016, p.19). Faz-se necessário ressaltar que cabe ao professor conhecer tais conceituações, bem 

como, diferentes autores e teorias, coerentes ao contexto educativo em que está inserido, 
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atendendo, assim, as reais necessidades das crianças de seu tempo e, desta forma contribuir para 

o seu desenvolvimento integral. 

 Com a finalidade de uma compreensão mais clara sobre a necessidade da 

implementação de um novo currículo, fundamentado no Modelo Cognitivo-Interacionista, a 

seguir, serão abordadas, de maneira sucinta e didática, as três teorias do currículo, que 

historicamente, influenciam as decisões dos educadores da Educação Infantil, e demais etapas 

da Educação Básica, no processo de elaboração do currículo escolar. 

 

1.8.1 Teorias Acríticas  

 

As teorias acríticas, também conhecidas como tradicionais, potencializam em suas propostas a 

passividade dos alunos e têm-se como seus principais representantes, nos Estados Unidos da 

América, John Franklin Bobbitt e Ralph W. Tyler. 

  Em 1918, John Bobbitt lançou seu livro The Curriculum em que propunha a 

organização e funcionamento da escola como fosse uma indústria seguindo as ideias de 

Frederick Taylor e seu conhecido modelo de produção Taylorista. Essa concepção de currículo 

escolar foi marcante nos Estados Unidos, conforme ressaltam De Paula e De Paula (Cf. 2016), 

ao afirmarem que a orientação de Bobbitt se constituiu em uma das vertentes dominantes da 

educação desse país no século XX e concorreu com vertentes mais progressistas, como a 

desenvolvida por John Dewey, por exemplo, o qual defendia, dentre outros aspectos, que as 

experiências e os interesses das crianças e dos jovens fossem considerados no currículo e que a 

educação se pautasse em princípios democráticos, porém, mesmo diante dessa proposta, a 

vertente de Dewey não se destacou como a de Bobbitt, mesmo tendo sido publicada em 1902, 

bem antes da publicação de Bobbitt datada de 1918. 

 Para Silva (Cf 2010), o modelo proposto por Bobbitt se consolidou por meio da 

publicação do livro de Ralph Tyler, Basic Principles of Curriculum and Teaching em 1949, o 

qual teve forte influência nos Estados Unidos e em outros países nas quatro décadas seguintes, 

reforçando o viés tecnicista do currículo escolar.  

 Como salientam De Paula e De Paula (Cf. 2016), para Tyler, assim como para Bobbitt, 

o currículo é uma questão técnica, burocrática e administrativa, com uma descrição detalhada 

e precisa de conteúdos, objetivos, procedimentos e métodos, os quais devem ser rigorosamente 

seguidos e mensurados, a fim de assegurar a formação de indivíduos que exerçam com 

eficiência suas ocupações profissionais quando adultos. Portanto, torna-se perceptível que as 

vozes acríticas ecoam entre os muros da escola do século XXI, situações essas, desveladas no 
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dia a dia das salas de aula por meio de práticas engessadas e mecânicas, ausentes de reflexão e 

criatividade.    

 

1.8.2 Teorias Críticas  
 

As teorias críticas do currículo se opõem veementemente aos fundamentos das teorias acríticas/ 

tradicionais e evidenciam os processos de dominação centrados no poder econômico. Segundo 

De Paula e De Paula (Cf 2016), o contexto do surgimento das teorias críticas é marcado por 

manifestações e reivindicações realizadas nos países ocidentais, a partir de 1960, por melhores 

condições de vida para a população. Defendem a transformação social por meio da educação. 

As questões do poder enfatizam o antagonismo das duas teorias, e os seus representantes 

confirmam essa visão antagônica na expressão de suas ideias. Enquanto Bobbitt e Tyler, 

defenderam em seus livros a visão da fábrica para o currículo escolar, Henry Giroux, nos 

Estados Unidos, Michael Young, na Inglaterra, Paulo Freire, no Brasil, Bordieu, Althusser, 

Passeron, Baudelot e Establet, na França, contribuíram para a emancipação das classes sociais 

menos abastadas, devolvendo-lhes a identidade adormecida, identidade essa, confundida com 

a máquina e seu ritmo frenético de produção, reproduzindo nos cadernos dos alunos a repetição 

de conteúdos para serem decorados para a prova e não para serem aprendidos para a vida. Na 

visão crítica de currículo, conforme ressalta Silva (2010, p. 150): 

 

O currículo é lugar, espaço, território. O currículo é relação de poder. O 

currículo é trajetória, é viagem, percurso. O currículo é autobiografia, nossa 

vida, curriculum vitae: no currículo se forja nossa identidade. O currículo é 

texto, discurso, documento. O currículo é documento de identidade. 

 

Segundo De Paula e De Paula (Cf 2016), com base nas contribuições desses teóricos a 

educação escolar passou a compreender o currículo como o elemento estruturante da instituição 

escolar, o qual propõe conhecimentos e experiências de aprendizagens relacionados 

diretamente à situação existencial do estudante e que oportunizem a formação integral destes, 

ou seja, a formação do sujeito autônomo, crítico e criativo, que tenha condições de analisar, 

interpretar e interferir na realidade em que vive.  

Como afirma Silva (Cf 2010) as teorias críticas vislumbram a possibilidade de 

emancipação e libertação dos sujeitos, de suas condições de dominação por meio da educação 

escolar e de um currículo que considere as tradições culturais e epistemológicas das classes 

dominadas e não apenas das classes dominantes. Consoante tais afirmações, denota-se que o 

currículo, nas teorias críticas, é constituído pelos conhecimentos científicos permeados pelas 
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ações e relações desenvolvidas na escola, tornando indissociáveis tais conhecimentos às 

realidades vividas pelos alunos como sujeitos histórico-sociais e produtores de cultura. 

 

1.8.3 Teorias pós-críticas  

 

As teorias pós-críticas enfatizam o conceito de discurso curricular, pois, segundo Silva (Cf. 

2010) por essa perspectiva vê-se as teorias de currículo a partir das noções de discurso e as 

definições de currículo não são utilizadas para capturar o verdadeiro significado de currículo, 

para decidir qual delas se aproxima daquilo que o currículo essencialmente é, mas, em vez 

disso, para mostrar que aquilo que o currículo é, depende precisamente da forma como ele é 

definido pelos diferentes autores e teorias, esses, indubitavelmente influenciados pelo processo 

histórico e social em que vivem.  

 Conceitos complexos como identidade, alteridade, diversidade e subjetividade são 

enfatizados nas teorias pós-críticas, contribuindo significativamente para uma compreensão 

mais elaborada sobre não somente o que ensinar, mas efetivamente por que ensinar. Assim, por 

essa perspectiva a escola de Educação Infantil não deve ser alheia aos conhecimentos abordados 

sobre as teorias do currículo, pois o entendimento desses conceitos enfatizados desvelam sua 

importância para a efetivação de um processo de ensino e aprendizagem reflexivo e coerente às 

necessidades e possibilidades das crianças que são frutos da história e da sociedade em que 

vivem ou sobrevivem. Depreende-se então, desta perspectiva, que professores engajados com 

a educação integral das crianças não permitirão que os frutos saudáveis e viçosos apodreçam 

diante de atitudes de omissão e, subsequente ignorância, mas sim, serão profissionais adiante 

de seu tempo, agentes de transformação constante. 

 

1.8.4 E o campo do currículo no Brasil? 

 

Até aqui foram abordadas as teorias do currículo num contexto internacional, exceto na citação 

feita a Paulo Freire como representante das teorias críticas no Brasil. De acordo com De Paula 

e De Paula (Cf  2016), em 1549 já existia uma proposta curricular na educação formal jesuítica, 

porém sem essa denominação. Nesse contexto, os conteúdos eram transmitidos por meio da 

exposição verbal e exercícios de repetição e memorização.  

  Naquela época, haviam dois documentos embasados nos ideais da corte portuguesa, no 

catolicismo e na pedagogia tradicional: o plano de instrução formulado pelo padre português 

Manuel da Nóbrega e o ratio studiorum que eram regras e normas para a organização das 
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práticas de ensino. Mesmo com a expulsão dos jesuítas datada de 1759 e as reformas 

educacionais, mantem-se a pedagogia tradicional. 

 Nas décadas de 1920 e 1930, segundo Moreira (Cf 2001), ocorrem, de forma efetiva, as 

discussões sistematizadas do campo do currículo no Brasil. Momento esse marcado pelo 

processo de urbanização, industrialização e pelo movimento da Escola Nova inspirado nos 

ideais de educação de John Dewey que defendia a educação como principal instrumento para a 

construção da sociedade democrática em que a escola deveria respeitar os interesses, a 

diversidade e a realidade das crianças.  

  Conforme afirmam De Paula e De Paula (2016), as primeiras sistematizações 

curriculares no Brasil visavam a articulação do currículo aos interesses, às necessidades e aos 

estágios de desenvolvimento da criança. O currículo tinha foco no desenvolvimento do 

pensamento, da criação e da ação espontânea. 

  Também contribuíram para o desenvolvimento do campo do currículo no Brasil, o 

surgimento do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas), em 1938, responsável, dentre 

tantas publicações, pela produção da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, a partir de 

1944, a qual divulgava o pensamento curricular no país, bem como, pelo lançamento do 

primeiro livro sobre currículo no Brasil denominado Introdução ao Estudo da Escola Primária, 

de João Roberto Moreira. 

 Em 1951 foi criado o Programa de Assistência Brasileiro-Americano ao Ensino 

Elementar o qual objetivou mais qualidade ao ensino e incluiu a disciplina Currículos e 

Programas no curso de Pedagogia.    

 No fim da década de 1960, num período de industrialização acentuada, como salienta 

Silva (Cf 2010), o currículo escolar no Brasil passa a ter forte influência norte-americana e a 

fundamentar-se nas teorias acríticas e tecnicistas de Tyler, fato que perduraram até meados dos 

anos de 1980 quando o Brasil recebeu forte influência das teorias críticas do campo do currículo 

marcada pela publicação de Michael Apple, com o livro Ideologia do Currículo e de  Henry 

Giroux com o livro Pedagogia Radical, bem como, obras importantíssimas para o cenário 

nacional como a dos brasileiros Paulo Freire e Dermeval  Saviani.  

  Na década de 1990 se deu consolidação do campo do currículo no Brasil por meio da 

divulgação de mais pesquisas e periódicos, pela especialização de mais estudiosos nacionais 

nesse campo, e também pela legislação educacional explícita sobre o tema dos documentos 

normativos do Conselho Nacional de Educação (CNE) e dos documentos oficiais do Ministério 

da Educação e Cultura (MEC). 
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  Também a partir da década de 1990, Libâneo (Cf 2004), faz referência das influências 

que o currículo escolar brasileiro recebeu de outros teóricos e outras ciências, destacando as 

contribuições do currículo construtivista alinhado aos estudos de Jean Piaget; do currículo  

histórico-cultural fundamentado na abordagem de Lev Semenovich Vigotski; do currículo 

integrado ou globalizado, baseado nos autores espanhóis, com destaque para Sacristán, 

Santomé, Hernandez e Torres e do currículo como produção social que recebeu fortes 

influências das teorias críticas e da sociologia crítica. 

  Percebe-se, desta forma, que o campo curricular brasileiro recebeu influências 

estrangeiras e nacionais significativas, que ainda hoje se perpetuam e coexistem nos espaços 

escolares. No entanto, o essencial a ser enfatizado para a Educação Infantil por meio do Modelo 

Cognitivo-Interacionista, defendido nesta tese, seria a tentativa de evitar os extremismos ou 

polarizações tão prejudiciais ao processo de ensino e aprendizagem, e ao ser humano, e garantir 

que as crianças tenham acesso ao conhecimento de modo equilibrado e que este possa contribuir 

para sua educação integral. 

  Considera-se sobre o que afirma Saviani (2016, p.57), quando enfatiza que “o currículo 

incorporou as mais diversas atividades na contemporaneidade, mas dedicou pouco tempo para 

o estudo da língua vernácula, matemática, ciências da natureza, ciências da sociedade, filosofia, 

artes”, denotando, dessa forma, a importância da sistematização do conhecimento como algo   

essencial no espaço escolar.  

  Inobstante, algumas reflexões são necessárias, como: por que não promover o 

conhecimento e sua sistematização de modo sensível, interativo, e brincante, respeitando os 

direitos primordiais das crianças da Educação Infantil? Por que não garantir a efetivação dos 

quatro pilares da Educação, delineados por Delors (Cf. 2012), que abrangem o aprender a 

conhecer (adquirir competências, compreensão), o aprender a fazer (adquirir habilidades para 

poder agir sobre o meio), o aprender a conviver (em cooperação e respeito ao outro), e 

finalmente o aprender a ser (um conceito principal que pode integrar os demais), e,  talvez, 

como inspira Barbosa (2006, p.15), “tentar o avesso do avesso, isto é, juntar palavras que 

parecem conter contradições, que parecem ser uma a negação da outra, e uni-las, instituindo, 

assim, o fantástico”? 

  A criação seja ela pedagógica ou não, ocorre quando se tenta aproximar ideias que não 

eram, a princípio, conciliáveis, mas que explodem ao serem articuladas. É nesta perspectiva e 

tendo como referência as experiências vividas nas escolas da Educação Infantil que pulsa no 

coração apaixonado pela criança o anseio por transformação de uma educação da reprodução 
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ou da afirmação do controle para a articulação de ideias que podem ser vistas como 

potencializadoras e geradoras do novo.  

  Ideias transformadas em projetos que modificam vidas, que modificam histórias, que 

saltam a distância que parece intransponível da teoria para a prática do dia a dia das escolas de 

Educação Infantil. Com essa perspectiva, surgiu a necessidade de elaborar um currículo 

inovador e sensível que garantisse às crianças a sua infância e a sua educação com 

comprometimento e percepção aguçada.  

1.8.4.1 Um currículo inovador com fundamentação teórica sólida 

Os livros didáticos produzidos para a Educação Infantil embasados na Modelo Cognitivo-

Interacionista denotam em suas páginas a relevância de aspectos inerentes à aprendizagem 

significativa da criança para que ela tenha condição de desenvolvimento integral. O professor 

também recebe um livro de orientações didáticas que explicam minuciosamente as teorias e 

fundamentações do projeto, possibilitando, assim, tanto a efetivação, como a ampliação de 

olhares sobre o aprendido na prática do contexto escolar.   

O esquema visual elaborado, apresentado na Figura 2, a seguir, ilustra o modo como 

cada unidade e seus capítulos são apresentados aos alunos e professores, visando aprimorar e 

estimular o processo perceptivo e interativo de aquisição de conhecimento. 

Toda unidade parte de um tema gerador de debate, considerando o perceber, com a 

finalidade do levantamento de conhecimentos prévios dos alunos, alinhando o Modelo 

Cognitivo-Interacionista à sua base teórica: a Aprendizagem Significativa de Ausubel (1963) e 

a Fenomenologia da Percepção de Merleau-Ponty (2006). O esquema visual proporciona a 

compreensão do processo de aprender de professores e alunos num ambiente perceptivo e 

interativo, considerando os pontos de apoio e os conhecimentos relevantes às crianças em sua 

primeira infância, bem como, incentiva o pensamento reflexivo, enriquecendo o momento de 

sistematizar o conhecimento e desta forma, aprimorar o desenvolvimento cognitivo, ação essa 

pertinente, ao considerar Morin (2003, p.16) quando afirma: “A informação, se não for 

organizada, não se constitui em conhecimento, não é saber”. Organizar informações requer que, 

no processo de ensino e aprendizagem, os professores estejam atentos ao perceber, ao 

compreender e ao refletir dos seus alunos. 
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Figura 2 – Esquema perceptivo de aquisição de conhecimento 

 
Fonte: Sistema Mackenzie de Ensino 

  

Cada abertura de Unidade dos livros apresenta um tema gerador de discussão, que o 

professor utiliza como ferramenta para o levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos, 

bem como para perceber sua turma e eles mesmos perceberem-se entre si. Nos capítulos são 

desenvolvidas atividades que levam as crianças à análise e compreensão do tema. Após isso, 

apresenta-se a atividade de sistematização que leva a criança a decidir, a resolver a atividade de 

forma reflexiva o que possibilita ao professor avaliar o que a criança já aprendeu e o que precisa 

ser repensado em sua prática pedagógica para que a criança aprenda o que ainda não conseguiu. 

O Esquema perceptivo de aquisição de conhecimento apresentado na Figura 2, posto 

em prática, retoma a reflexão sobre o perceber considerando a Fenomenologia da Percepção de 

Merleau-Ponty (Cf 2006), ou seja, a abertura do ser humano ao contato com o outro e com o 

seu entorno; as proposições de Masini (Cf 2008) sobre a importância do perceber no ato de 

aprender; a teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel (Cf.1963) pelo seu aspecto 

relacional que a caracteriza, além da interação cognitiva dos conhecimentos prévios às novas 

informações. 

1.8.4.2 Efetivação do currículo na Escola de Educação Infantil 

Nas últimas décadas, a área da Educação Infantil vem consolidando uma nova concepção sobre 

como educar e cuidar de crianças pequenas em instituições educacionais, assegurando a 

educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável do processo 
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educativo. Essa concepção busca romper com dois modos de atendimento fortemente marcados 

na história da Educação Infantil: o que desconsidera o potencial educativo das crianças dessa 

faixa etária, limitando-se a tarefas repetitivas de controle e de guarda e, também, o que se orienta 

por práticas descontextualizadas, centradas em conteúdos fragmentados.  

A partir desta perspectiva, currículo da Educação Infantil deve ser estabelecido de modo 

flexível e sempre considerando as necessidades e possibilidades essenciais a todas as crianças: 

as brincadeiras e as interações tendo como eixo integrador as artes e suas linguagens, o que, 

indubitavelmente, contribui para o estímulo da interação no espaço escolar. Foi com esse 

objetivo que as propostas do SME e ME foram desenvolvidas, ou seja, com a finalidade de 

proporcionar às crianças, desde sua mais tenra idade, um material didático que tivesse um 

embasamento teórico adequado aos seus princípios educacionais.  

Nos dias de hoje, não é difícil deparar-se com crianças que chegam à escola cheias de 

energia e curiosas em desvendar conhecimentos, porém, permanecem engessadas em espaços 

inapropriados para o desenvolvimento da aprendizagem. Espaços que, infelizmente, se 

apresentam inadequados para a educação e cuidados da infância. São salas e mais salas de aula 

repletas de carteiras coloridas, mas ausentes de reflexão sobre esse espaço.  

No Brasil, muitos fizeram da escola um negócio rentável, da sala de aula um palco de 

ignorância e da educação, mais um motivo de chacota. Pessoas que pouco sabem sobre 

Educação e, muito menos, sobre como se dá o desenvolvimento dos pequenos, abrem escolas, 

superlotam salas com crianças ávidas por aprender e, que, em breve tempo, apresentam essa 

curiosidade, característica da infância, amortecida. Enchem de bichinhos e objetos que agradam 

aos olhos dos pais ou responsáveis, mas, nos bastidores, camuflam a “tragédia pedagógica” 

permeada por práticas de controle, fragmentação de conteúdos e distanciamento da realidade 

vivida pela criança e suas formas de aprender. 

Na Figura 3 a seguir, apresenta-se um esboço do currículo dos projetos Princípio do 

Saber e Conhecer e Conviver do SME e ME, no qual se destacam as brincadeiras e as interações; 

o devido espaço ao letramento e consciência fonológica, essenciais ao processo de alfabetização 

da língua materna e matemática a partir da primeira infância; as artes como um caminho de 

integração deste currículo, bem como o processo de alfabetização de suas linguagens.  
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 Figura 3 - Esboço do currículo dos projetos: Princípio do Saber e Conhecer e Conviver 

 

  Fonte: Elaborado pela autora 

 

No sentido de aprimorar esse contexto desfavorável ao desenvolvimento da criança, 

foram desenvolvidas, no Brasil, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(DCNEI), os Referenciais Curriculares da Educação Infantil (RCNEI), e, mais recentemente a 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) cujos eixos principais de aprendizagem na 

Educação Infantil são as interações e as brincadeiras. Sabe-se que o brincar é essencial para o 

aprendizado na infância de forma integral. Winnicott (Cf. 1975) salienta que é no brincar, e 

talvez apenas no brincar, que a criança ou o adulto fruem sua liberdade para a criatividade.  
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Figura 4 – Interações e brincadeiras 

 
                    Fonte: Creche Betel 

 

As diferentes abordagens pedagógicas baseadas no brincar, bem como, os estudos de 

psicologia infantil direcionados ao lúdico permitiram a constituição da criança como um ser 

brincante (Cf. WAJSKOP, 1995), portanto, a brincadeira deve ser vista como uma atividade 

essencial e significativa para a educação infantil. 

As interações e as brincadeiras acontecem como processo dinâmico, indissociável; 

interagir e brincar são linguagens naturais das infâncias. Assim diz Kishimoto (2010), quando 

salienta sobre a importância dessas ações, pois, por meio delas a criança aprende a expressar 

sua identidade, sentimentos e valores, conhecer a si, aos outros, condições de repetir ações 

prazerosas, de partilhar, de usar os sentidos do corpo e solucionar problemas. Ainda, segundo 

a autora, ao brincar, a criança explora o mundo dos objetos, das pessoas, da natureza e da cultura 

para compreendê-los e expressá-los por meio de variadas linguagens.  

Mas é no plano da imaginação que o brincar se destaca pela mobilização dos 

significados. Enfim, sua importância se relaciona com a cultura da infância, que coloca a 

brincadeira como ferramenta para a criança se expressar, aprender e se desenvolver.  

No contexto da Educação Infantil, as Rodas de Conversa se tornam um momento ímpar 

para o levantamento dos conhecimentos prévios das crianças como forma de efetivar a 

aprendizagem significativa. Esse momento, que faz parte da rotina de toda escola de educação 

infantil, possibilita às crianças expressarem livremente seus saberes advindos de suas relações 
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sociais seja na escola, em casa, no parque, ou qualquer outro espaço. O professor atento e 

sensível ouvirá o que a criança verbaliza e aproveitará essas informações para preparar suas 

próximas aulas, partindo daquilo que o aluno já sabe, considerando o aprendiz na sua 

individualidade, afetividade, cognição, e também, como ser social e cultural, pressupostos 

cruciais para que a aprendizagem tenha significado.  

A brincadeira, desta forma, assume um papel fundamental na infância; numa concepção 

sociocultural, a brincadeira mostra como a criança interpreta e assimila o mundo, os objetos, a 

cultura, as relações e os afetos das pessoas, sendo um espaço característico da infância e de vital 

importância para o conhecimento de si e do outro.  

 

      Figura 5 – Brincadeiras e rodas de conversa 

 

Fonte: Creche Betel 

 

A criança enquanto brinca se constitui como indivíduo diferente dos demais, entra em 

contato com diferentes papéis sociais e evolui quanto à diferenciação do eu e do outro. Esse 

ambiente de brincadeiras e interações, engajado numa proposta inovadora que apresenta as 

linguagens da arte como integradora do currículo,  promove condições de ocorrência de 

aprendizagem significativa, no sentido de que efetiva na prática o aguçar do processo relacional 

já descrito anteriormente: daquilo que a criança já sabe e está presente em sua estrutura 

cognitiva com o novo conhecimento apresentado pelo professor nas atividades diversas; de 

quem ensina com a criança que aprende; do compreender do professor com o compreender da 

criança; do ensino com a aprendizagem.  
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  Figura 6 – Diferenciação do eu e do outro 

 
   Fonte: Creche Betel 

 

Esse ambiente também potencializa o espaço escolar como ideal, não cristalizado para 

o uso da capacidade da criança de perceber, compreender e refletir, visto que lhe é permitido a 

atribuição de significados ao que lhe é ensinado. Nas palavras de Kastrup (1999, p.152-3) 

 

O melhor aprendiz não é aquele que aborda o mundo por meio de hábitos 

cristalizados, mas o que consegue permanecer sempre em processo de 

aprendizagem. O processo de aprendizagem permanente pode, então, igualmente 

ser dito desaprendizagem permanente. Em sentido último aprender é 

experimentar incessantemente, é fugir ao controle da representação. É também, 

nesse mesmo sentido, impedir que a aprendizagem forme hábitos cristalizados. 

[...] Aprender é, antes de tudo, ser capaz de problematizar, ser sensível às 

variações materiais que têm lugar em nossa cognição presente. 

 

Evidencia-se neste trabalho de investigação o desejo de que todos os livros 

desenvolvidos pelo SME e ME apresentem a fundamentação teórica necessária para o 

desenvolvimento das atividades de seus livros e, consequentemente, orientem as ações dos 

professores, pois como salienta Bigge (Cf. 1977), a ação, seja ela parte do processo de ensino, 

seja parte de qualquer outra atividade na vida, ou está ligada a uma teoria ou é cega e sem 

objetivo. Logo, qualquer ação com objetivo é fundamentada teoricamente - a pessoa que ensina 

tem uma teoria de aprendizagem.  
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CAPÍTULO II - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O início desta trajetória de pesquisa a respeito do Modelo Pedagógico Cognitivo-Interacionista 

(MCI) se deu quando fui convidada a compor a equipe do projeto de capacitação pedagógica e  

produção de livros para as escolas de Educação Infantil do Sistema Mackenzie de Ensino.  

Logo no início do trabalho desenvolvido notou-se que o modelo pedagógico adotado, o 

Cognitivo-Interacionista, não oferecia com clareza o respaldo teórico para as ações 

desenvolvidas na escola, fato que aguçou algumas inquietações e questionamentos 

indispensáveis ao processo de investigação científica. A princípio, essa inquietação levou-me a 

tentar responder algumas destas inquietações como: Que modelo é este? Quem o desenvolveu? 

Qual é a base teórica?  

A busca por respostas confirmou a necessidade de aprofundar a pesquisa sobre o modelo 

pedagógico e a relevância de construir uma fundamentação teórica sólida que contribuísse para 

o desenvolvimento das propostas pedagógicas dos professores da Educação Infantil que 

utilizam o Sistema Mackenzie de Ensino (SME) e o Mackenzie Educacional (ME), salientando 

ser essencial a todo educador de crianças o conhecimento das teorias que embasam suas práticas 

em sala de aula. 

Desta forma, delineou-se a pergunta diretriz desta pesquisa: A ampliação do perceber, 

solo da Aprendizagem Significativa, como fundamentação teórica do Modelo Pedagógico 

Cognitivo-Interacionista, contribuiu para uma melhor compreensão e reflexão, por parte dos 

professores da Educação Infantil, sobre suas propostas educacionais? 

 Com a intenção de responder a questão de pesquisa delineou-se como objetivo geral 

desta pesquisa que, em sua gênese, propõe-se a investigar a ampliação do perceber, solo da 

Aprendizagem Significativa, como fundamento teórico do Modelo Pedagógico Cognitivo-

Interacionista, para melhor compreensão e reflexão sobre as propostas educacionais dos 

professores da Educação Infantil que utilizam o Sistema Mackenzie de Ensino, bem como, os 

objetivos específicos desta pesquisa: analisar se as aulas da Educação Infantil, primeira etapa 

da Educação Básica, baseadas no Modelo Pedagógico Cognitivo - Interacionista das escolas 

parceiras do SME e ME contribuíram para: (1) o avanço dos professores com relação ao 

percebido de si mesmo, do outro, do  derredor; (2) a presença de sensibilidade e percepção nas 

ações pedagógicas propostas pelos professores; (3) a ocorrência da aprendizagem significativa 

das crianças. 

Na perspectiva de alcançar os objetivos delineados, foram feitas entrevistas com três 

professoras, uma coordenadora pedagógica e uma diretora, compostas de perguntas referentes 
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ao tema investigado. Estas questões respondidas foram analisadas mediante abordagens de 

pesquisa qualitativa de natureza exploratória, realizadas com os sujeitos previamente 

selecionados. 

 

2.1 Caracterização da pesquisa  

 

O desenvolvimento da presente pesquisa mostra consistência do ponto de vista metodológico 

com as explanações de Richardson (Cf.1999) de que a pesquisa qualitativa, ao contrário da 

quantitativa não se preocupa em enumerar ou medir os eventos estudados, nem emprega 

instrumental estatístico sofisticado no processo de análise dos dados. Para esse autor, na 

abordagem qualitativa, a preocupação não se encontra em numerar, medir variáveis ou 

correlacioná-las, mas sim em identificar tais variáveis numa perspectiva de interação. Nesse 

sentido, Godoy (2007, p.353) afirma: 

 

Em estudo qualitativo, o pesquisador parte de questões ou focos de interesse 

amplos, que vão se definindo à medida que o estudo se desenvolve. Envolve a 

obtenção de dados descritivos e narrativos sobre pessoas, lugares e processos 

interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, 

procurando compreender os fenômenos, segundo a perspectiva dos sujeitos, ou 

seja, dos participantes da situação em estudo. 

 

 A abordagem qualitativa requer do pesquisador o exercício de reflexão constante, um 

dos aspectos mais atrativos do trabalho científico, segundo Rey (Cf. 2005), e ainda, como 

salienta Bryman (Cf. 2004), a pesquisa qualitativa mostra a capacidade de um pesquisador de 

“ver através dos olhos” do outro e interpretar eventos a partir de seu ponto de vista. Para 

Richardson (1999, p.80) 

  

Em geral, as investigações que se voltam para uma análise qualitativa, têm 

como objeto situações complexas ou estritamente particulares. Os estudos que 

empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a complexidade de 

determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e 

classificar o processo de mudança de determinado grupo e possibilitar, em 

maior nível de profundidade, o entendimento de particularidades do 

comportamento dos indivíduos.  

 

 Todas as respostas dadas na entrevista (Apêndices 1 e 2) foram analisadas considerando-

as em sua complexidade no processo de interação dos sujeitos no ambiente escolar, de forma 

consciente sobre a diversidade de valores, sentimentos e percepções dos sujeitos sobre a 

temática investigada. Nesse sentido, a pesquisa qualitativa tem a contribuir, visto que possibilita 
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a análise hermenêutica que viabiliza a compreensão do fenômeno estudado. Nas palavras de 

Richardson (1999, p.79) “a abordagem qualitativa de um problema [...] justifica-se, sobretudo, 

por ser uma forma adequada para entender a natureza de um fenômeno social [...]”. 

Ainda no sentido de caracterização, ressalta-se também que segundo Vergara (Cf. 2005) 

a pesquisa pode ser qualificada considerando dois aspectos: quanto ao fim e quanto aos meios 

de investigação. A autora salienta que, quanto aos fins, a pesquisa pode ser: Exploratória; 

Descritiva; Explicativa; Metodológica; Aplicada e Intervencionista. Quanto aos meios de 

investigação, esses podem ser: Pesquisa de Campo; Pesquisa de Laboratório; Documental; 

Bibliográfica; Experimental; Ex post facto; Participante; Pesquisa-Ação e Estudo de Caso. 

Como mencionado, a abordagem qualitativa de pesquisa com natureza exploratória, 

conforme ressaltam Prodanov e Freitas (Cf. 2013), tem como finalidade proporcionar mais 

informações sobre o assunto investigado, possibilitando sua definição e seu delineamento, na 

perspectiva de facilitar a delimitação do tema da pesquisa, orientar a fixação dos objetivos e a 

formulação das hipóteses ou descobrir um novo tipo de enfoque para o assunto. Para tal, asume-

se, em geral, as formas de pesquisa de campo e estudos de caso. 

 Salienta-se que, segundo Bogdan e Biklen (1994, p.47), a pesquisa qualitativa apresenta 

cinco características básicas que constituíram esta investigação: 

 

1. Na investigação qualitativa a fonte direta dos dados é o ambiente natural, 

constituindo o investigador o instrumento principal; 

2. A investigação qualitativa é descritiva; 

3. Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que 

simplesmente pelos resultados ou produtos; 

4. Os investigadores qualitativos tendem a analisar seus dados de forma indutiva; 

5. O significado é vital na abordagem qualitativa. 

 

Nesta pesquisa, os dados foram coletados por meio de utilização conjunta de entrevistas 

e análise de documentos e registros escritos, assim como de documentação fotográfica no 

ambiente em que o fenômeno ocorreu: Escola de Educação Infantil do Colégio Presbiteriano  

Mackenzie do bairro Higienópolis em São Paulo e Colégio Comenius situado em Uberaba, 

Minas Gerais, pois os professores dessas escolas utilizam os livros didáticos do Sistema 

Mackenzie de Ensino. Os sujeitos de pesquisa foram escolhidos pela relevância da experiência 
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vivida nas escolas com as crianças e pelo envolvimento com práticas pedagógicas que tem como 

norte os livros didáticos do SME cujo modelo pedagógico é o Cognitivo-Interacionista, foco 

desta investigação. 

Os instrumentos de pesquisa visam descrever e interpretar os dados coletados dos 

sujeitos, num movimento de contínua reflexão. A valorização do processo se deu consoante 

uma percepção mais aguçada sobre o contexto em que as entrevistas foram realizadas e as 

respostas obtidas, enfatizando que o caminho percorrido desvela contribuições primorosas para 

a pesquisa antes de qualquer possível resultado esperado, pois é neste trilhar que passo a passo 

emergem os êxitos do processo educacional e as possíveis necessidades de melhorias e 

mudanças, embora, caiba bem ressaltar que, somente as pessoas envolvidas no processo tem 

reais condições de percebê-lo. Como observam Bogdan e Biklen (1994, p.265): 

 

Os indivíduos que tentam modificar a educação, quer seja numa dada sala de 

aula ou em todo o sistema educativo, raramente sabem o que pensam as pessoas 

envolvidas no processo. Consequentemente, são incapazes de antecipar com 

precisão a forma como os participantes irão reagir. Caso desejemos que a 

mudança seja efetiva, temos que compreender a forma como os indivíduos 

envolvidos entendem a sua situação, pois são eles que terão que viver com as 

mudanças. É exatamente a estes aspectos humanos da mudança que as 

estratégias de investigação qualitativa abordam. Esta perspectiva obriga-nos a 

ver o comportamento no seu contexto e não privilegia os resultados em 

detrimento dos processos. 

 

Pela natureza do trabalho, a análise se deu de forma mais indutiva, por meio do 

agrupamento dos dados na perspectiva da busca do significado, ensejado na sua forma objetiva, 

porém, com a inevitabilidade da percepção pelas lentes da pesquisadora, caracterizando, desta 

forma, a “não neutralidade” do pesquisador (Cf. ANDRÉ, 2005). 

Segundo Lüdke e André (Cf.1986), analisar os dados durante a pesquisa de forma 

qualitativa significa “trabalhar” todo o material obtido. Os dados selecionados, observados e 

descritos foram delimitados pelos objetivos da pesquisa e pelo recorte do projeto denominado 

Princípio do Saber, inicialmente, proposto para a Educação Infantil de todas as escolas parceiras 

do SME.  

 

2.2 A escolha do campo de pesquisa 

 

Neste processo de investigação, foram realizadas pela pesquisadora cerca de trinta reuniões de 

capacitação e orientação pedagógica para as escolas parceiras do SME e ME por todo o Brasil, 



 

 

106 

fato que, indubitavelmente, impulsionou a busca por respostas às perguntas relativas à 

fundamentação teórica do Modelo Cognitivo-Interacionista (MCI). 

A escolha do Colégio Presbiteriano Mackenzie do bairro Higienópolis, em São Paulo, 

se deu por ser a escola pioneira na utilização dos livros didáticos do SME, inicialmente para a 

Educação Infantil, também pela proximidade do espaço físico que possibilitou um melhor 

acompanhamento e interação com a equipe da escola, bem como, pelo comprometimento que 

essa tem com a excelência educacional, o que proporcionou um rico campo de investigação. 

 O Colégio Comenius de Uberaba, Minas Gerais, foi escolhido por ser uma das 

primeiras escolas que estimulou esta busca por respostas sobre as perguntas, feitas pelos 

professores, que a inquietavam, tais como: o que é o Modelo Cognitivo-Interacionista? Quem 

desenvolveu? Qual é a sua fundamentação teórica? 

Assim, assumindo o compromisso da busca por respostas, a pesquisadora, 

minuciosamente, perscrutou as possibilidades de desenvolver uma fundamentação teórica 

consistente ao MCI, atendendo aos pedidos de mais de trezentas escolas parceiras por todo o 

Brasil.  

 

2.3 Instrumentos de coleta e sujeitos da pesquisa 

 

As diversas fontes de pesquisa relacionadas à abordagem qualitativa são ressaltadas por Patton 

(1986, p.22) da seguinte forma: 

 

Descrições detalhadas de situações, eventos, pessoas, interações e 

comportamentos observados; citações literais do que as pessoas falam sobre 

suas experiências, atitudes, crenças e pensamentos; trechos ou íntegras de 

documentos, correspondências, atas ou relatórios de caso.  

 

 Richardson (Cf.1999) destaca que a coleta de dados em uma pesquisa pode ser realizada 

pelo uso de questionários, entrevistas, fichas, entre outras. Vergara (Cf. 2000) ressalta que o 

questionário apresenta aos respondentes as questões por escrito e pode ser aberto, pouco ou não 

estruturado, ou fechado estruturado. 

A reflexão realizada sobre os dados analisados se deu a partir do referencial teórico da 

pesquisa, assegurando consistência teórica e validade de confiabilidade à análise. O colóquio 

com os sujeitos desta pesquisa foi realizado pela própria pesquisadora em reuniões de avaliação 

de algumas atividades desenvolvidas no projeto Princípio do Saber, em que se buscava o 

despertar da sensibilidade e da percepção na prática pedagógica e a efetivação de aspectos 

propiciadores da Aprendizagem Significativa, mediante o Modelo Cognitivo-Interacionista.  
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As entrevistas foram gravadas e registradas por escrito pela pesquisadora. As respostas 

fornecidas pelos respondentes foram criteriosamente analisadas num processo de compreensão 

e reflexão a respeito dos discursos, considerando sua complexidade por apresentar valores, 

crenças e sentimentos diversificados. Os critérios de escolha dos sujeitos foram elaborados 

considerando: a relevância da experiência vivida na escola com as crianças, as motivações dos 

sujeitos da pesquisa, seu envolvimento e compreensão do tema investigado, a prática do MCI, 

nas aulas planejadas às crianças, desvelando os vínculos presentes entre a teoria e a prática, 

fatores estes imprescindíveis à análise visto que transformam os dados em algo muito mais 

significativo, que Patton (2002, p.432) descreveu sabiamente da seguinte forma: “análise 

qualitativa transforma dados em achados”. Portanto, neste trabalho investigativo, os 

instrumentos de coleta e registro se constituíram em três modalidades, a saber: 

a. excertos de situações educacionais do Projeto Princípio do Saber, desenvolvido durante 

as aulas baseadas nos livros didáticos do Sistema Mackenzie de Ensino (SME) e norteada 

pelo Modelo Cognitivo-Interacionista (MCI); 

b. ilustrativos das ações que caracterizam as interações, o perceber aguçado, e significado 

para aprendizagem das crianças, registradas por escrito e por fotos, durante o 

desenvolvimento de atividades; 

c. excertos de documentação escrita sobre a formação de professores e aprendizagem das 

crianças – das reuniões entre coordenação e equipe de professores e instrumento avaliativo 

(relatório escrito) – no plano para desenvolvimento da sensibilidade e percepção na 

educação infantil e; 

d. entrevistas com as Professoras A, B e C (Colégio Presbiteriano Mackenzie) de três salas 

de aula específicas, denominadas Infantil 3 e Infantil 4; entrevistas com uma Coordenadora 

Pedagógica D (Colégio Presbiteriano Mackenzie) e uma Diretora E (Colégio Comenius), 

por meio de doze perguntas abertas às professoras e nove perguntas abertas à Coordenadora 

e Diretora Pedagógica, conforme se apresentam nos Quadros 1 e 2 a seguir: 
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Quadro 1 - Entrevista com as Professora A, B e C 

Q1. O modelo pedagógico utilizado nos livros do Sistema Mackenzie de Ensino (SME) da Educação Infantil é o 

Cognitivo-Interacionista que preza pelo processo relacional (Teoria da Aprendizagem Significativa), resgatando a 

sensibilidade, a percepção e a reflexão nas ações educacionais. As propostas pedagógicas, que você utilizou para 

suas aulas, embasadas nesse modelo contribuíram para o ampliar de sua percepção sobre si, sobre a criança e sobre 

seu entorno? De que forma? 

Q1. O modelo pedagógico utilizado nos livros do Sistema Mackenzie de Ensino (SME) da Educação Infantil é o 

Cognitivo-Interacionista que preza pelo processo relacional (Teoria da Aprendizagem Significativa), resgatando a 

sensibilidade, a percepção e a reflexão nas ações educacionais. As propostas pedagógicas, que você utilizou para 

suas aulas, embasadas nesse modelo contribuíram para o ampliar de sua percepção sobre si, sobre a criança e sobre 

seu entorno? De que forma? 

Q2. As propostas pedagógicas embasadas no Modelo Cognitivo-Interacionista (MCI) contribuíram para o ampliar 

da sensibilidade e da percepção nas suas ações pedagógicas? 

Q3. As propostas pedagógicas embasadas no Modelo Cognitivo-Interacionista (MCI) contribuíram para o ampliar 

de sua compreensão e reflexão sobre suas propostas educacionais? De que forma? 

Q4. Qual a relevância do trabalho com o corpo das crianças (aguçar da percepção, valorização dos sentidos, 

movimentos, gestos) no processo de ensino e aprendizagem da Educação Infantil?  

Q5. As crianças de hoje não brincam e interagem com outras como em tempos passados. Um dos motivos se dá 

pela vida urbana mais individualizada, bem como, ao advento de novas tecnologias que imprimem nas crianças um 

novo ritmo de viver. Diante desse fato, como você desenvolveu suas propostas pedagógicas de modo a garantir às 

crianças formas de aprender brincando e percebendo? 

Q6. As propostas pedagógicas dos livros didáticos do SME -  Educação Infantil contribuíram para a valorização 

dos sentidos e do movimento do corpo da criança? 

Q7. As linguagens da arte como eixo integrador do currículo garantiram às crianças as brincadeiras e interações? 

De que forma? 

Q8. As linguagens da arte como eixo integrador do currículo garantiram às crianças a inicialização da alfabetização 

e letramento? Como? 

Q9. A atividades desenvolvidas com eixo integrador nas linguagens da arte (musical, visual, teatral e dança) 

contribuíram para o aguçar da percepção das crianças? 

Q10. Todos os livros do SME da Educação Infantil partem de um tema com a finalidade de levantamento dos 

conhecimentos prévios dos alunos e aguçar do perceber. Qual a importância desse procedimento para a efetivação 

do processo de Aprendizagem Significativa? Você o colocou em prática em suas aulas? 

Q11. Que instrumentos de avaliação você utiliza para acompanhar o desenvolvimento e aprendizagem de seus 

alunos? 

Q12. A Aprendizagem Significativa preza pelo processo relacional dos conhecimentos prévios do aluno ao novo 

conhecimento apresentado pelo professor e tem como solo de desenvolvimento o aguçar da percepção. Se este 

perceber foi ampliado em suas aulas, você acredita que houve compreensão e reflexão de conceitos por parte das 

crianças, ou seja, ocorreu a Aprendizagem Significativa? Dê exemplos ocorridos na prática. 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 
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Quadro 2 – Entrevista com a Coordenadora e a Diretora Pedagógica 

Q1. O modelo pedagógico utilizado nos livros do Sistema Mackenzie de Ensino (SME) da Educação Infantil é 

o Cognitivo-Interacionista que preza pelo processo relacional (Teoria da Aprendizagem Significativa), 

resgatando a sensibilidade, a percepção e a reflexão nas ações educacionais. De que forma este modelo foi 

apresentado às professoras? 

Q2. O Modelo pedagógico Cognitivo-Interacionista faz parte do Projeto Político Pedagógico da escola?  

Q3. Houve momentos de estudo sobre o Modelo Cognitivo-Interacionista (MCI) com as professoras? 

Q4. Houve estudo sobre a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) com as professoras? 

Q5. As propostas pedagógicas embasadas no Modelo Cognitivo-Interacionista (MCI) contribuíram para o 

ampliar da compreensão e reflexão de sua equipe de professoras? De que forma? 

Q6. Quais foram as estratégias utilizadas para o ampliar do perceber das professoras com relação a si, ao outro 

e ao seu entorno, nos momentos de HTPE*? 

Q7. A sua equipe de professoras teve a percepção e a sensibilidade ampliadas? Em caso afirmativo, em quais 

ações pedagógicas ficaram mais evidentes essa ampliação do perceber e do sensível? 

Q8. Como são as avaliações dos resultados das reuniões de formação continuada? 

Q9. O MCI, que embasa teoricamente os livros do SME da Educação Infantil, contribuiu para a ocorrência da 

Aprendizagem Significativa das crianças? 

Fonte: elaborado pela pesquisadora; * Horário de Trabalho Pedagógico Educacional  

 

 Os dados coletados a partir das entrevistas foram analisados qualitativamente evidenciar 

os conceitos delineados nos objetivos específicos: Fenomenologia da Percepção, Sensibilidade 

na Ação Educacional e Aprendizagem Significativa. 

  



 

 

110 

CAPÍTULO III -APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  
 

A apresentação e análise dos dados iniciou-se com os excertos e os registros fotográficos de 

situações educacionais do Projeto Princípio do Saber; em seguida os excertos dos relatórios de 

avaliação sobre a aprendizagem das crianças denominadas “Aluno Y” e “Aluna Z” e, num 

último momento, com as entrevistas com a “Professora A”, “Professora B” e “Professora C” a partir 

das perguntas abertas apresentadas no Quadro 1, bem como, com das  entrevistas com a 

“Coordenadora D” e a  “Diretora E”, por meio de nove perguntas abertas do Quadro 2. 

 

3.1 Projeto didático Sarau de poesia: “Um bem-te-vi” 

 

O Projeto Princípio do Saber é composto por uma diversidade de outros projetos didáticos, 

sequências didáticas e atividades permanentes desenvolvidos pelas professoras no decorrer do 

ano letivo. Cada ação conta com o planejamento das professoras que registram suas reflexões 

formalizando, assim, o tema, a justificativa, os objetivos, as atividades previstas, as estratégias, 

os recursos a serem utilizados, o tempo estimado e a avaliação. Se faz essencial a reflexão das 

professoras quando se almeja que a criança aprenda significativamente. 

 A pesquisadora teve a oportunidade de observar presencialmente parte da efetivação do 

projeto didático Sarau de poesia: “Um bem-te-vi” de Manoel de Barros com as suas crianças 

desenvolvido pela Professora A, que também participou como respondente da entrevista desta 

investigação. Foram momentos plenos de sensibilidade e percepção aguçadas da “Professora A” 

que conseguiu envolver as crianças com a temática, despertando nelas a vontade de interagir e 

participar de maneira lúdica e proativa para a sua aprendizagem significativa. 

Essas situações educativas registradas na Figura 7 denotam a percepção aguçada 

presente nas ações da Professora A, quando oferece a oportunidade às crianças de se 

envolverem de forma engajada, de tocarem os objetos, de construírem seu próprio bem-te-vi 

com material reciclável, de sentirem alegria enquanto aprendem se divertindo. As crianças se 

soltam, brincam e se divertem, nesse espaço lúdico de aprendizagem, reiterando as palavras de 

Winicott (Cf. 1982) o qual assegura que o ato de brincar proporciona a interação social das 

crianças e a capacidade criadora, bem como, as palavras de Wallon (Cf 2007) ao afirmar que a 

ludicidade associada à afetividade e ao movimento corporal torna-se um fenômeno essencial ao 

processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança.  
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Figura 7 – Registro do Projeto didático Sarau de poesia: “Um bem-te-vi” 

Fonte: Colégio Presbiteriano Mackenzie 

 

Ao longo das observações dessas atividades educativas ficou evidenciado que o 

repertório de atividades, que constituíram em seu cerne, o poder movimentar-se, tocar, cheirar 

e sentir a textura dos objetos, revelou um excelente recurso para despertar o interesse e a 

participação das crianças, ampliando também as possibilidades de desenvolvimento e 

aprendizagem.  

Cada criança ao fazer o seu próprio pássaro com autonomia seja pintando, recortando 

as asas, montando seus bicos, realizando as colagens, colaborando com a Professora A na 

montagem dos painéis e com amplas possibilidades de contato com o objeto de conhecimento, 

permitindo o seu poetizar, o seu fruir e conhecer sobre o campo da linguagem visual, 

corroborando para que o pensamento se tornasse visível por meio da forma e da materialidade. 

As crianças também encenaram a poesia com liberdade às expressões corporais, demonstrando 

segurança e enriquecimento da linguagem verbal e corporal, da memorização e concentração e 

também da organização espacial, confirmando as palavras de Oliveira e Stoltz (Cf. 2010).  

É interessante ressaltar que a Professora A participava ativamente com as crianças, 

estimulava o movimento e ninguém ficava parado, o que contribuiu significativamente para que 

elas se sentissem seguras naquele ambiente, reconhecendo-se nele, corroborando os argumentos 

de Kishimoto (2009), ao afirmar que se a criança não reconhece o ambiente, não se sentirá solta 

pois há uma tensão no corpo que reage de tal forma que não deixa os sentidos livres para olhar, 

ouvir, sentir, explorar e, esse estresse faz com que todos os sentidos fiquem mudos prejudicando 

seu desenvolvimento e aprendizagem. 

Pôde-se evidenciar também nas observações que que as crianças não sentiram a tensão 

mencionada, pois lhes foi proporcionado o aprender brincando e livre de estereótipos. Nesta 

sala de aula específica, houve não somente o reconhecimento do ambiente pelas crianças, mas 
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o sentimento de pertencimento, de acolhimento e de participante de corpo inteiro. Nessa 

construção e contexto, evitou-se o que alertou Schafer (Cf. 2011) quando considerou como uma 

das experiências mais traumáticas na vida da criança pequena as ações em que a professora 

fragmenta os sentidos corporais, e, consequentemente todo o seu processo de aprendizagem. 

Reconheceu-se na observação e análise das atividades deste projeto didático, a 

importância da prática de ensino da “Professora A”, a partir da sua sensibilidade em ouvir as 

crianças, saber dar-lhes tempo e espaço e valorizar os movimentos corporais da criança de 

forma leve e brincante, possibilitando o acesso a um sólido patrimônio para uma educação 

voltada para a sabedoria de vida. 

A atuação no projeto didático – com uma diversidade de materiais, participação dos 

alunos de corpo inteiro na organização do espaço e com a maneira sensível da “Professora A” 

apresentar a atividade – desencadeou uma experiência marcante para a vida das crianças 

ratificando o que afirma Larrosa (2004) ao dizer que a experiência é algo que passa e toca o ser 

humano, e ao passar, forma e transforma.  Essa atuação também reiterou os argumentos de 

Duarte Júnior (Cf. 2010) quanto à corporeidade, que assumida de um jeito “solto” desde a tenra 

idade, passa a ser um sólido patrimônio para uma educação voltada para a sabedoria de vida. 

No caso observado, evidenciou-se que a “Professora A” se manteve sempre disposta, 

perceptiva e sensível em sua prática educativa, possibilitando às crianças expressarem seus 

sentimentos de maneira livre e solta, considerando o aspecto relacional em propostas 

organizadas como: as rodas de conversa, rodas de músicas e cantigas, dramatização da poesia, 

expressões artísticas, contação de histórias e demais atividades, promovendo a apropriação de 

momentos de interação e respeito. 

A atuação da “Professora A”, corrobora as afirmações de Ausubel (Cf. 2003) ao delinear 

os quatro critérios que indicam quando o estudante assumiu uma responsabilidade adequada 

pela própria aprendizagem, em destaque aqui, o aprender de modo proativo, procurando 

compreender sem nenhum tipo de imposição, mas com interação. 

No contexto da Educação Infantil, as ações de professores atentos às reais necessidades 

e possibilidades das crianças, que pelo aflorar de sensibilidade, aproximam as crianças, trazem-

nas para perto, despertam a sua curiosidade e o seu desejo de aprender. Durante as observações 

das atividades foi possível evidenciar a ocorrência de aprendizagem significativa conforme 

discorre Masini (Cf. 2008), pela ênfase ao aspecto relacional da criança que aprende com o 

objeto do conhecimento e com o professor em um contexto cultural e social, assim como, por 

meio da interação com outras crianças.  
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3.2 Projeto didático: Brincadeiras do Jardim II 

 

Outro projeto didático observado e analisado em loco pela pesquisadora foi o denominado 

Brincadeiras do Jardim II, da “Professora B”, também respondente da entrevista desta 

investigação. Todo o percorrido denotou a percepção aguçada da “Professora B”, desde o 

planejamento de suas ações, de forma atenciosa para que se considerasse o levantamento dos 

conhecimentos prévios das crianças a respeito do tema desenvolvido até a sua efetivação na 

prática, e também as singularidades das crianças no espaço escolar. 

 O levantamento de conhecimentos prévios foi observado nos momentos de perguntas 

feitas pela “Professora B”, tais como: Quem aqui gosta de brincar? Quais brincadeiras vocês 

mais gostam? Quantas são?  

Perguntas essas que demonstraram a importância dada pela “Professora B” quando ouve 

as crianças sobre o que elas traziam em suas respostas - sua estrutura cognitiva - a fim de ter os 

subsídios necessários para apresentar os novos conhecimentos e concretizar o significado na 

aprendizagem das crianças, reiterando Ausubel (Cf. 2003) quanto a estrutura cognitiva existente 

na criança é o principal fator a influenciar a aprendizagem e a retenção de novos conhecimentos 

potencialmente significativos.  

 Foi notório que o modo sensível como a “Professora B” conduziu as atividades denotou 

a sua percepção do outro, mediante o contato que estabeleceu, pela sua solicitude em ouvir o 

que as crianças respondiam e também em responder o que elas perguntavam, bem como na 

atenção dada à produção das crianças, estabelecendo uma relação atenta e sensível reafirmando 

as palavras de Masini (Cf 2008) sobre a indispensabilidade do perceber para o ato de aprender, 

Foi muito significativo poder perceber que as ações da “Professora B” foram muito bem 

planejadas, que o protagonismo era das crianças e das suas produções, nas quais ressalta-se a 

capacidade criadora nas rimas realizadas, bem como nas expressões corporais e artísticas.  

A sensibilidade da “Professora B” foi desvelada por meio de ações que denotam reflexão 

e saberes envolvidos como os ingredientes de uma receita que dá certo. Ela conseguiu 

desenvolver conceitos complexos, como alfabetização e letramento e alfabetização matemática 

na Educação Infantil, de forma brincante, ao mesmo tempo permitindo que as crianças fizessem 

arte. Um exemplo dessa evidência é constatado na Figura 8.  
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  Figura 8 – Registros do Projeto Princípio do Saber 

 

    Fonte: Colégio Presbiteriano Mackenzie 

 

As crianças foram estimuladas a criar o seu próprio jogo do bafo, após explicação da 

“Professora B” e da pesquisa em grupos, bem como, da pesquisa com os familiares. O 

desenvolvimento da linguagem visual se deu pelo desenho produzido, uma autoimagem, de 

cada criança e também pelo colorido que embeleza o jogo. As crianças demonstraram alegria 

ao desvendar os códigos da língua enquanto escreviam seus nomes e as rimas sobre a 

brincadeira pesquisada.  

A alfabetização e letramento ocorreram de maneira leve, com o auxílio da “Professora 

B”, sempre quando necessário, reafirmando as palavras de Soares (Cf.1998) ao mencionar que 

não basta que a criança conviva com muito material escrito e que tenha à sua disposição uma 

grande diversidade de gêneros textuais, é preciso orientá-la sistemática e progressivamente para 

que possa se apropriar do sistema de escrita.Outro aspecto evidenciado e, de suma importância, 

se deu no desenvolvimento de outra atividade lúdica para o ensino da linguagem matemática, 

conforme ilustra a Figura 9, a seguir: 

 

Figura 9 – Brincadeira da amarelinha como estímulo do ambiente aritmizador 

  

 Fonte: Colégio Presbiteriano Mackenzie 
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As imagens denotam que a “Professora B” envolveu os alunos num ambiente 

aritmizador, em contato com a linguagem matemática, seus números e formas possibilitando, 

conforme afirma Silva (Cf. 2008), que a criança na mais tenra idade organizasse as 

representações em um sistema, assim como ocorre com a língua materna, estabelecendo o seu 

ensino, caracterizado por uma alfabetização em matemática ou materacia de forma brincante, 

considerando nesse processo os movimentos corporais e a propriocepção, pois se fez necessária 

a coordenação motora para brincar. 

Tal fato reafirma Cormedi (Cf 2011) quando enfatiza que a propriocepção informa a 

posição de cada membro e sua relação com o resto do corpo, informações essas fundamentais 

para a coordenação dos movimentos.  

As ações da Professora B em todo o analisado evidenciam também as palavras de Moura 

(Cf. 2010) ao afirmar que entender a matemática e a sua linguagem se faz necessário o 

aprimoramento constante e o contato com essa linguagem. Fato que ficou evidenciado na ação 

educativa da “Professora B” quando possibilitou às crianças recortarem as formas e os números, 

nomeá-los e montar o jogo de Amarelinha por meio de colagem. 

Todo o exposto remete ao que propõe Kamii e Declark (Cf. 1994) ao relatar a relevância 

dos jogos não num plano secundário, mas sim principal na aprendizagem da aritmética, pois 

por meio da brincadeira as crianças somam, subtraem, multiplicam e dividem espontaneamente, 

também acessam as formas geométricas e mais tarde terão subsídios em sua estrutura cognitiva 

para sistematizar o conhecimento, conforme orienta Caldas (Cf. 2010) que destaca a diferença 

estabelecida por Vigotski entre os conceitos denominados científicos e os espontâneos no 

processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças.  

Cabe lembrar que a “Professora B” sempre esteve atenta às possibilidades de aprendizagem 

pelas interações e brincadeiras viabilizadas pelas linguagens das artes. Em todo o percurso 

educativo, as crianças tiveram contato com a diversidade de materiais e possibilidades 

oferecidas pela professora como, por exemplo, na criação da brincadeira com bolinhas de gude, 

mas de uma forma bem diferente.  

Este momento foi marcado pela interação, pelo movimento, pelo brincar como fonte de 

aprendizagens, pelo desenvolvimento das linguagens da arte de forma lúdica, e, algo que é 

muito importante enfatizar, pela alegria e vontade de participar das crianças, conforme 

evidenciado na Figura 10, a seguir: 
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           Figura 10 – Criação de jogos coletivos 

 

              Fonte: Colégio Presbiteriano Mackenzie 

 

A partir de um brinquedo chamado bambolê as crianças criaram um jogo coletivo e 

artístico, enquanto algumas crianças pintaram, outras fizeram colagens e texturas como 

orientam Martins, Picosque e Guerra (Cf.  2010) ao discorrerem sobre a linguagem visual, 

quando afirmam que para a criança poetizar, fruir e conhecer o campo da linguagem visual é 

imprescindível que o professor planeje ações a fim de possibilitar o pensamento visual tornar-

se  visível, materializado, o que ocorreu nas ações observadas pela pesquisadora em relação à 

da Professora B, por meio da articulação de elementos constitutivos como: ponto, linha, forma, 

cor, textura, dimensão, movimento, bem como,  a experimentação e a leitura dos diferentes 

modos da linguagem visual viabilizadas, como a colagem, o desenho, a  pintura, ações que 

coloriram o universo criativo infantil e nutriram esteticamente o seu olhar, provocando uma 

percepção mais ampla da linguagem visual e sua relação com outras linguagens da arte. 

Ao final, não faltou a rima, realizada pelas crianças sobre a brincadeira pesquisada, 

ampliando as possibilidades de alfabetização e letramento, promovendo o que propõe Soares 

(Cf. 2004) ao afirmar que a aprendizagem da língua se dá pela aquisição do sistema 

convencional de escrita – a alfabetização – e pelo desenvolvimento de habilidades de uso desse 

sistema em atividades de leitura e escrita nas práticas sociais que envolvem a língua escrita – o 

letramento. 

Tais fatos foram observados nas ações pedagógicas da “Professora B”, pois por meio de 

situações cotidianas da criança, ela ofereceu o ambiente letrado e as condições necessárias para 

a sistematização convencional da escrita, como demonstrado na Figura 11, a seguir:       
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Figura 11 – Sistematização da escrita com rimas 

 

Fonte: Colégio Presbiteriano Mackenzie 

 

Uma outra brincadeira tradicional que compôs a pesquisa realizada pelas crianças no 

desenvolvimento do projeto didático foi a denominada: Ciranda Cirandinha. Após pesquisarem 

sobre a brincadeira, inclusive envolvendo as famílias, por meio de entrevistas, a Professora B 

propôs que as crianças fizessem uma ciranda com massinha de modelar, ampliando as 

possibilidades de percepção. Cada criança, ao criar o seu bonequinho, interagia com o colega, 

manuseava o material, cheirava e criava.  

Ao explorar a riqueza dessa interação, a “Professora B” acolheu a bela definição de 

Merleau-Ponty (1971) quando relatou que este contato com o objeto percebido se constitui num 

convite a perceber além, considerando o corpo como instrumento de compreensão, conforme 

ilustra a Figura 12, a seguir: 

 

Figura 12 - O corpo como instrumento de compreensão 

 

  Fonte: Colégio Presbiteriano Mackenzie 

 

 Ao entrarem na roda, as crianças recitavam o verso criado, com a ajuda da família, 

estimulando de forma lúdica a oralidade e a escrita da criança conforme ilustrado na Figura 13. 
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             Figura 13 – Ciranda cirandinha como estímulo à oralidade e à escrita 

                               

          Fonte: Colégio Presbiteriano Mackenzie 

 

As observações das atividades analisadas mostraram que as atividades propostas pela 

“Professora B” possibilitaram ações pertinentes tendo o corpo como instrumento de 

compreensão como: juntos experimentar corporalmente os sabores, os odores, as sonoridades, 

as formas e as texturas do universo sensível, o que contribuiu, indubitavelmente para a 

aprendizagem significativa dos alunos da Educação Infantil, que foi adquirida por um caminho 

de abertura ao outro, ao ouvir os alunos e possibilitar sua participação e exploração dos sentidos, 

demonstrando a percepção e a sensibilidade da “Professora B” com relação às crianças, suas 

necessidades e possibilidades reafirmando que o corpo é sim um objeto sensível a todos os 

outros que “ressoa para todos os sons, vibra para todas as cores e que fornece às palavras a sua 

significação primordial através da maneira pela qual ele as acolhe” (MERLEAU-PONTY, 

2006, p.317).. 

 

3.3 Projeto didático: Dia de Sol 

 

Outro momento relevante e inspirador que fez parte do processo de observação e análise foi o 

projeto didático “Dia de Sol”, que fez jus ao nome, ao proporcionar que as crianças 

brilhassem. O projeto foi desenvolvido pela “Professora A”, baseado no livro de Renato 

Moriconi, escritor e artista plástico, cujas palavras oferecem espaço para pensar sobre o 

brincar livre de estereótipos. A partir da história contada de forma brilhante, a “Professora A” 

proporcionou vivências que envolveram as crianças de corpo inteiro desvelando sensibilidade 

e percepção aguçadas e possibilitando também o acesso ao mundo letrado. 
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  Figura 14 – Contação de história: acesso ao mundo letrado 

 

                              Fonte: Colégio Presbiteriano Mackenzie 

 

Nas ações educativas da “Professora A”, evidenciou-se o que disse Kleiman (Cf.1995) 

referente aos significados do letramento, quando destaca a importância do adulto dialogar com 

as crianças nos momentos de contação de histórias, incentivando-as a participar por meio de 

perguntas interativas, mantendo as ilustrações do livro acessíveis para que elas possam ver e 

nomear as imagens, estimulando a criança a recontar a história. E foi exatamente o que ocorreu 

no momento de contação de história da “Professora A”. 

O planejamento das ações da “Professora A”, teve como orientação norteadora a Base 

Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil, com foco nos campos de experiências 

“Traços, sons, cores e formas” e “Corpo, gestos e movimentos”. 

 As expressões por meio das artes visuais foram consideradas na utilização de materiais 

diversos, bem como os movimentos corporais, de forma criativa, como instrumento de interação 

e de estímulo ao sistema proprioceptivo e ao aguçar do perceber. 

 O aflorar da criatividade e as possibilidades de interação ficaram evidenciadas nos 

registros ilustrados na Figura 15, a seguir: 
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  Figura 15 – Expressões por meio das artes visuais  

Fonte: 
Colégio Presbiteriano Mackenzie 

 
 

       

 As expressões evidenciadas foram explicitadas em diferentes momentos, especialmente 

quando a “Professora A” proporcionou às crianças a observação e o desenho dos movimentos 

das linhas, do tão conhecido desenho do Sol, não limitando-se a oferecer lápis de cor, ou giz de 

cera, mas ampliando possibilidades e percepções das crianças por meio de tintas, texturas, 

pincéis e carvão, reiterando Cunha (Cf. 2011, p.7) ao ressaltar que os “universos convencionais 

são transformados pela imaginação e inventividade das crianças, criando paradoxos nunca 

vislumbrados pelos adultos”. 

As expressões corporais, com destaque à relevância do movimento cinestésico, 

considerado em todo o percorrido, e a propriocepção como percepção do movimento articular 

e corporal, bem como a posição do corpo, ou segmentos do corpo, no espaço, como definido 

por Charles Sherrington (Cf. 1906) e ressaltado por Cormedi (Cf 2011) como fundamentais 

para o desenvolvimento de um sistema sensorial eficiente para a coordenação dos movimentos.  

Tais características foram evidenciadas nas atividades propostas pela “Professora A”, 

conforme ilustra o registro fotográfico da Figura 16, que desvela o espaço escolar, como espaço 

da criança que se movimenta e que se expressa corporalmente e com aflorada imaginação. As 

crianças amam brincar de “faz de conta”, momento em que o aflorar da imaginação se faz 

presente, e, quando lhes é possibilitado o acesso aos livros, ao mundo da imaginação. Desde a 

mais tenra idade, elas não somente fazem, mas também contam e recontam como fizeram. 
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                       Figura 16 – Espaço escolar da criança em movimento 

         
 Fonte: Colégio Presbiteriano Mackenzie 

 

As crianças contaram e dramatizaram a história “Dia de Sol” aos coleguinhas de outra 

turma. Foi um momento rico pela interação vivenciada e também por possibilitar, dentre tantas 

aprendizagens, a apropriação da linguagem verbal, visual e corporal num movimento de brincar 

e perceber ativados pelo contato aberto consigo mesmo, com a história estudada e pela 

convivência com os amigos, como se evidencia na Figura 17, a seguir. 

 

                      Figura 17 – Dramatização da História “Dia de Sol” 

 
Fonte: Colégio Presbiteriano Mackenzie 

 

Fato que fez relembrar Vigotski (Cf. 2014) quando ressalta que o foco para o 

desenvolvimento infantil se encontra na dramatização, evidenciando o valor do processo na 
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criação infantil, pois, nesse sentido, o ato de brincar e o faz de conta tornam-se mais 

significativos que o próprio resultado da criação dos pequenos. 

Nessas ações educativas efetivaram-se os argumentos de Masini (Cf. 2012, p. 18) ao 

dizer que “este saber do corpo, essa experiência original que é pré- consciente, pré-emocional, 

pré-categorial, faz reencontrar o corpo presente e total”, tendo a sensibilidade ativada e 

atendendo ao precioso convite de Merleau-Ponty (Cf. 2006) a entrar em contato com o objeto 

uma vez que esse autor defende o retorno da ciência ao solo do mundo sensível e percebido, ao afirmar 

que é nos horizontes abertos pela percepção que o conhecimento se instala. 

Interessante ressaltar que essa percepção que envolve o corpo da criança em sua 

totalidade desperta nela o amor pelo conhecimento, a vontade de aprender mais e de participar 

mais e mais, ressaltando, devidamente, a característica lúdica que foi considerada em todo o 

processo de ensino e aprendizagem. 

Nesse sentido, evidenciou-se que as interações e as brincadeiras aconteceram como 

processo dinâmico e indissociável, como linguagens naturais da infância, confirmando 

Kishimoto (Cf 2010), quando diz que por meio de tais ações educativas a criança aprende a 

expressar sua identidade, seus sentimentos e valores, aprende a conhecer a si e aos outros, pois 

lhe é oferecido as condições de repetir ações prazerosas, de partilhar, de usar os sentidos do 

corpo e solucionar problemas com autonomia. 

Dentre as sequências didáticas desenvolvidas e observadas in loco pela pesquisadora, 

uma chamou forma muito especial a atenção por desvelar a sensibilidade e percepção aguçadas 

da “Professora A”. Após realizarem a leitura de imagens que incluíam as linhas flexíveis e 

permanentes, ela propôs às crianças vivenciarem o livro com o próprio corpo. Ao invés de 

somente reproduzir numa folha de papel, ou tentar mostrar na lousa sobre o conceito de linhas, 

ela trouxe uma fita gigante, dourada como o sol, para que todas as crianças, ao mesmo tempo, 

pudessem tocar, segurar e, ao caminhar, explorar os movimentos corporais.  

Na sala de aula e em outros espaços, andavam por entre o mobiliário, fazendo zigue-

zagues, virando para a direita e para esquerda, representando as linhas flexíveis. No corredor, 

andavam juntos num mesmo sentido, segurando a fita, representando as linhas permanentes. 

Fez recordar Kastrup (Cf 1999, p.153) “Aprender é, antes de tudo, ser capaz de problematizar, 

ser sensível às variações materiais que têm lugar em nossa cognição presente [...] aprender é 

experimentar incessantemente, é fugir ao controle da representação, na tentativa de impedir que 

a aprendizagem forme hábitos cristalizados”. A riqueza dessa atividade pode ser evidenciada 

na Figura 18 a seguir: 

 



 

 

123 

             

 

           Figura 18 – Linhas flexíveis e permanentes – o livro com o próprio corpo 

 

  Fonte: Colégio Presbiteriano Mackenzie 

  

  O estímulo ao movimento e à percepção corporal proporcionou um ambiente rico de 

aprendizagens. As ações pedagógicas desenvolvidas aguçaram a percepção das crianças sobre 

si mesmos, sobre o outro e sobre o meio, levando-as à compreensão dos conceitos de uma forma 

lúdica, interativa e com significado, fazendo despertar a propriocepção e a percepção, assim 

como a esperança de um novo amanhecer em que brilhe a aprendizagem das crianças no espaço 

escolar, como o sol no céu ao despontar. E que brilhe mais e mais despertando a sensibilidade, 

não raro adormecida, no coração de gente grande. 

 

3.4 Excertos de relatórios de avaliação  

 

A avaliação compõe o processo de ensino e aprendizagem e são vários os instrumentos e formas 

que podem ser utilizados pelos professores, relatórios escritos e os portfólios são alguns dos 

instrumentos. Essas avaliações, por vezes, se tornam ações automáticas distantes das situações 

reais vivenciadas pelos alunos e geralmente elaboradas sem reflexão, bastando preencher com 

um “X” as opções sobre o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças, com respostas vagas 

e impessoais como: desenvolvimento satisfatório ou não satisfatório.  

Para analisar como se deu o processo de avaliação da aprendizagem e o registro da 

aquisição de conhecimento do aluno, foram selecionados para análise dois relatórios de 
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avaliação Professora B (vide Anexo D e Anexo E), nos quais registrou o observado em relação 

aos seus alunos com a finalidade de explanar sobre o seu desenvolvimento e a aprendizagem. 

Na análise evidenciou-se que não ocorreram situações avaliativas automatizadas nos relatórios 

elaborados pela “Professora B”. A professora demonstrou percepção e sensibilidade em seu 

modo de enxergar as crianças, descrevendo situações de proximidade e interesse na 

aprendizagem de seus alunos, demonstrando afetividade ao registrar em seu relatório a alegria 

manifestada pela criança quando aprende as letras do alfabeto. 

 

O Aluno Y reconhece o seu nome e apresenta pouca familiaridade com os sons 

das letras. Nomeia as vogais e necessita de ajuda para relacionar grafemas e 

fonemas das vogais. Manifesta alegria em aprender as letras, pede o auxílio da 

professora para reconhecer e montar palavras, tentando reproduzir o som de 

cada uma. (PROFESSORA B) 

 

    Figura 19 – Manifestação do Aluno Y ao aprender as letras 

 
Fonte: Colégio Presbiteriano Mackenzie 

 

O fato da criança ter a professora por perto, ouvindo e ajudando, manifesta uma postura 

diferenciada da professora com relação ao outro, reafirmando as palavras de Deleuze (Cf. 1988) 

quando ressalta que nada se aprende com aqueles que dizem: “faça como eu”, mas sim com os 

únicos mestres que dizem: “façam comigo”. A criança busca ajuda da professora quando se 

sente segura e acolhida nesse espaço escolar que proporciona a experiência vivida, conforme 

se evidenciou em outro excerto do registro de avaliação do “Aluno Y”, pela “Professora B”: 

 

Em rodas de conversa, ele aprecia relatar fatos e acontecimentos do seu 

cotidiano com fluência e coerência. Aprecia ouvir histórias e recontá-las 

expondo sua opinião sobre o assunto abordado. Nomeia e conta oralmente de 

1 a 6, mas precisa de auxílio para grafá-los corretamente. No início das aulas 

expressava tristeza todas as vezes que precisava escrever a data, pois chorava 

quando não conseguia grafar o número 2. Com o passar dos dias, trabalhamos 

e conversando sobre a importância de tentar e entender que ele está na escola 

para aprender, treinando o movimento com o corpo, vivenciando o número em 

várias situações de contagem e passando o dedo em texturas diferentes. Até 
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que, atualmente, expressa entusiasmo quando solicitado para escrever a data 

na lousa e consegue grafar o número 2, mesmo com dificuldades. Neste 

momento a professora recebe um abraço e um lindo sorriso. (PROFESSORA B) 

 

 Figura 20 – Aluno Y localizando e grafando o “número 2” com giz colorido 

 

Fonte: Colégio Presbiteriano Mackenzie 

 

Os dados evidenciaram que essa foi a tônica na avaliação da “Professora B” ao refletir 

sobre a aprendizagem do “Aluno Y”, pois as suas propostas pedagógicas desenvolvidas 

partiram do pressuposto de que a criança aprende junto, na interação com o outro, explorando 

os sentidos corporais e promovendo o vivido. Como argumentou Merleau-Ponty (Cf. 2006), 

corpo vivido pelo qual o ser humano se instala no mundo ganhando e doando significação, e 

ainda, nas palavras de Masini (Cf. 2012, p.25 ), “É, pois, da reflexão sobre o vivido e da atenção 

à experiência perceptiva que emergem os significados da pessoa no mundo”.  

Os dados analisados revelaram que a “Professora B” desenvolveu os seus relatórios de 

avaliação de forma reflexiva, não automática e ou superficial. As suas ações demandaram 

tempo, planejamento e escuta, percebeu-se que ela repensou as suas práticas e passou por um 

processo de autoavaliação para conseguir promover o aprendizado do aluno e expor, em 

palavras, o observado de forma tão sensível. Tais ações são vistas como essenciais tanto para 

ela, enquanto professora, como para seus alunos, pois em seu âmago agregam valores e 

conhecimentos que possibilitam o acesso a um sólido patrimônio para uma educação voltada 

para a sabedoria de vida conforme argumentou Duarte Júnior (Cf. 2010). 

Os dados evidenciaram a solicitude da “Professora B” em perceber a criança, conversar 

com ela, e ampliar os horizontes da sua aprendizagem por meio do movimento corporal e 

exploração tátil possibilitadas por diferentes texturas oferecidas ao aluno. Ficaram evidenciadas 

também a percepção, a sensibilidade e a sabedoria mediante as suas atitudes como professora, 
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pela forma como acolheu seu aluno, por ouvi-lo, garantindo a aprendizagem significativa neste 

ambiente relacional e ampliando os horizontes sobre o aprendido. 

Retomando as palavras de Merleau-Ponty (Cf. 2006, p.280) ao afirmar que “todo saber 

se instala nos horizontes abertos pela percepção”, assim a análise do relatório mostra que esse 

saber foi possível pela abertura que a “Professora B” teve ao perceber a criança no espaço 

escolar com sua singularidade e a partir daí propor situações de aprendizagem que garantiram 

o significado para à criança. Muitas crianças não aprendem, porque muitas delas não são 

percebidas e não lhes é oferecido possibilidades de perceber. 

Um outro excerto de relatório de avaliação analisado foi o da “Aluna Z”. Logo no início 

do relato as palavras registradas pela “Professora B” desvelam sua afetividade, sensibilidade e 

amor pelo que faz, conforme transcrito, abaixo: 

 

Que alegria iniciar mais um ano letivo, semeando aprendizados e descobertas 

na vida de nossos pequenos, para que juntos possamos colher lindos frutos, 

nesta caminhada escolar. (PROFESSORA B) 

 

 Outro aspecto relevante evidenciado é o aguçar da percepção da professora em relação 

à criança observado na forma de descrevê-la, considerando sua maneira própria de agir no 

espaço escolar e mostrando os avanços conquistados no decorrer do tempo:  

A “Aluna Z” é uma menina ativa e observadora. Sua adaptação foi prazerosa 

e alegre. No início das aulas relacionava-se com os amigos com algumas 

reservas, demonstrando incômodo e expressão brava quando contrariada. Com 

o passar dos dias estabeleceu vínculos e adquiriu mais confiança, interagindo 

de maneira carinhosa e comunicativa com seus colegas e professores. 

(PROFESSOR B). 

 

 Os dados evidenciaram que o fato de a professora ter registrado tanto sobre a maneira 

inicial da criança interagir no espaço escolar, como sobre o avanço da criança em relação ao 

outro, foram ações que demonstraram sua percepção aguçada pela abertura ao contato com o 

outro, como ensinou Merleau-Ponty (Cf. 2006). Cabe lembrar que nesse processo de ensino e 

aprendizagem da criança, o antes e o depois estão recheados de dificuldades, porém muito mais 

de possibilidades, sensibilidade, movimento, paixão, alegria, brincadeiras e arte, ações que 

abrem caminhos para a criança aprender e participar ativamente como protagonista que é.  

Outro trecho analisado do relatório de avaliação que evidenciou o caminho da educação 

do sensível, como desvelou Duarte Jr (Cf. 2010), foi quando a “Professora B” relata que a 

“Aluna Z” desenvolveu autonomia com seus pertences pessoais e demonstrou satisfação em 

estar no ambiente escolar, inclusive, pedindo para fazer a chamada, conforme registrado na 

transcrição e na ilustração da Figura 21, a seguir: 
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A “Aluna Z’ demonstra satisfação em estar no ambiente escolar, desloca-se com 

autonomia nos espaços da escola e organiza-se de maneira independente com 

seus pertences pessoais. Aprecia ajudar a professora com o material e plaquinhas 

da rotina e nomes, pedindo para fazer a chamada. (PROFESSORA B) 

 

          Figura 21 – “Aluna Z” ajudando na chamada com plaquinhas  

 

            Fonte: Colégio Presbiteriano Mackenzie 

 

A análise dos dados do relatório de avaliação revelou que a “Professora B”, por sua 

sensibilidade aguçada, despertou na criança o desejo de participar e aprender reafirmando o 

enfatizado por Masini (2012, p.25) na expressão: “é a importância do contato no mundo que o 

ser humano precisa ter, com pessoas e objetos, por meio dos sentidos de que dispõe, sempre em 

interação e nunca separado apenas como um espectador”. A interação da “Professora B” com a 

“Aluna Z”, assim como a interação da “Aluna Z” com os objetos de conhecimento, são ações 

que corroboraram para sua aprendizagem significativa conforme foi exposto por Ausubel (Cf. 

2003) ao enfatizar a importância do aluno aprender de modo proativo, procurando compreender 

sem nenhum tipo de imposição, mas de interação.  

 

3.5 Apresentação e análise das entrevistas com as professoras 

 

As entrevistas foram realizadas na escola, num horário combinado previamente com as 

Professoras A, B e C, a partir do roteiro norteador composto de doze questões abertas sobre o 

avanço das professoras com relação ao percebido de si mesmo, do outro e do derredor; sobre a 

presença de sensibilidade e percepção quanto às práticas pedagógicas das entrevistadas e a 

ocorrência da aprendizagem significativa das crianças.  

No período em que foram marcadas as entrevistas a “Professora A” passou por uma 

situação delicada de saúde, incluindo cirurgia, e mesmo assim, demonstrou o desejo em 
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continuar contribuindo com a pesquisa, porém, devido ao afastamento do trabalho solicitou para 

responder por escrito em sua casa, prontamente atendida, considerando o contexto vivido por 

ela, bem como pela importância e relevância da sua preciosa participação. As entrevistas com 

as Professoras B e C foram gravadas e, posteriormente, transcritas para melhor organização e 

interpretação dos dados coletados que objetivaram salientar os seguintes pontos: 

 Como a professora utilizava o livro do SME; 

 Como a professora desenvolvia suas propostas pedagógicas; 

 Como percebia as crianças no espaço escolar; 

 Como era a relação dos alunos com a professora e vice-versa; 

 Como a professora apresentava as situações novas de aprendizagem; 

 Como era o interesse e a busca por interação dos alunos; 

 Como a professora desenvolvia as linguagens das artes com as crianças; 

 Como a professora viabilizava a alfabetização e letramento; 

 Como desenvolvia a propriocepção e a percepção em suas aulas; 

 Como valorizava os movimentos corporais das crianças; 

 Como identificava se os alunos aprenderam os conceitos apresentados. 

 

3.5.1 Análise da entrevista com “Professora A” 
 

Ao ser indagada sobre suas propostas pedagógicas embasadas no Modelo Cognitivo-

Interacionista, a “Professora A” assegurou que ocorreram avanços em relação ao mundo 

percebido, consigo mesma e com o outro. 

 

Acredito que sim, pois procuro além de oferecer as atividades, ampliar os 

conteúdos já existentes nos livros do SME, valorizar o que o aluno já sabe e 

fazer um link com os novos conteúdos a partir das várias áreas do 

conhecimento. Acredito que a forma como as atividades nos são apresentadas 

ajudam a perceber a mim mesma e perceber o aluno nesse contexto. Com isso 

terá sentido o ensino que quero transmitir para meu aluno quando começa em 

mim esse entendimento. (PROFESSORA A). 

 

 Em relação à sensibilidade nas ações pedagógicas propostas nos livros do SME para a  

Educação, a “Professora A” ressaltou os momentos de roda de conversa como um “momento 

de parada para ouvir e perceber cada criança”, momento para estimular “meu aluno a pensar e 

participar das aulas, porque esses momentos de interação são importantes para consolidar o 

ampliar da sensibilidade e da percepção em minhas ações pedagógicas”. Esse momento especial 

está registrado na Figura 22, a seguir:   
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         Figura 22 – Roda de conversa dos alunos com a “Professora A”  

 

            Fonte: Colégio Presbiteriano Mackenzie 

 

 Esta ação da professora evidenciou os argumentos de Merleau-Ponty (Cf. 2006) sobre 

a importância da abertura ao contato em perceber o outro. Ao descrever a roda de conversa 

como um momento de parar para oferecer atenção, sentir as crianças, ouvi-las de forma 

próxima, demonstra sua sensibilidade e percepção aguçadas da “Professora A”. 

 Quanto aos momentos de interação, compreensão e reflexão sobre sua prática e 

aprendizagem dos alunos, evidenciou-se que as ações da “Professora A” embasam-se no 

Modelo Cognitivo-interacionista (MCI). Suas ações foram significativas e atentas ao que o 

aluno já sabia, oferecendo também possibilidades de ampliar a sua percepção e o significado 

na aprendizagem. 

 

Procuro considerar como ponto de partida para a minha ação educativa os 

conhecimentos que os alunos trazem em função de suas mais variadas 

experiências. A partir disto, ampliar e aprofundar os conhecimentos fará com 

que se sintam respeitados em sua capacidade de ser e pensar. Essa interação do 

aluno com o objeto do conhecimento ampliara a compreensão e reflexão 

mediante a minha orientação e intervenção. (PROFESSORA A). 

 

 A análise mostrou o modo como a “Professora A” conduz as suas ações pedagógicas 

está alinhado à Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel (Cf.1963) pelo aspecto 

relacional que a caracteriza, além da interação cognitiva dos conhecimentos prévios às novas 

informações. 

 Quanto às considerações aos movimentos corporais e propriocepção no espaço escolar, 

como fatores que contribuem para a aprendizagem das crianças, a “Professora A” afirmou a 

relevância dessas ações educativas que proporcionaram os movimentos corporais, destacando 

que essa foi uma forma da criança reconhecer-se a si mesma, perceber as coisas que a rodeavam 
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e explorar seu corpo no espaço, evidenciando a efetivação do aguçar da percepção e 

propriocepção caracterizada pelo movimento cinestésico, ratificando o enfatizado por Han et 

al. (Cf. 2016) quanto à propriocepção ser a fonte mais importante para  a promoção do 

desenvolvimento neural específico, em linha com o que se defende no Modelo Cognitivo-

Interacionista.  

 

A relevância desse trabalho com o corpo é uma forma da criança expressar a 

sua individualidade, reconhecer-se a si mesma no espaço, e perceber as coisas 

que a rodeiam. As atividades com o corpo podem ser realizadas de maneira 

lúdica, direcionado num contexto de jogos motores, musicalização, artes e suas 

linguagens e em todas as áreas que, aliadas às atividades didático-pedagógicas, 

mostram-se instrumentos educativos imprescindíveis para a aprendizagem 

infantil. Essas vivências corporais favorecem a aprendizagem, uma vez que 

por meio delas pode-se experimentar sensações e explorar os movimentos do 

corpo no espaço, possibilitando uma aprendizagem de maneira significativa 

para as crianças. (PROFESSORA A). 

 

    Figura 23 – Ações educativas com ênfase no movimento cinestésico 

 
      Fonte: Colégio Presbiteriano Mackenzie 

  

Quanto às artes e suas linguagens como eixo integrador do currículo, a “Professora A” 

assegurou que foram “instrumentos educativos imprescindíveis para a aprendizagem infantil”. 

Destacou que as crianças aprendem fazendo arte e brincando numa relação leve e natural com 

o mundo que a rodeia. Ressaltou ser um momento de aflorar de emoções, sensações, interações, 

criatividade e aprendizagens “para uma vida toda”. 

 

As artes e suas linguagens proporcionam um ampliar de possibilidades de 

inserção ao mundo letrado. As leituras de formas e imagens ajudam a criança 

a acessar o universo dos símbolos evitando que ela estranhe ou tenha 

dificuldade mais tarde! Toda a educação se dá de forma processual, e as 

linguagens da arte, sem dúvida, garantiram um ambiente promissor de 

alfabetização e letramento. (PROFESSORA A). 
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A análise dos comentários da “Professora A” ressalta as palavras enfatizadas por Rizolli 

(Cf. 2005), quando afirmou que a experiência artística contribui para a ocorrência de 

informações sensoriais e afetivas, possibilitando o perceber, o participar e, enfim, o aprender. 

A “Professora A” também comentou que “as artes e suas linguagens proporcionam um 

ampliar de possibilidades de inserção ao mundo letrado. As leituras de formas e imagens 

ajudam a criança a acessar o universo dos símbolos evitando que ela estranhe ou tenha 

dificuldade mais tarde”. 

O relato da “Professora A” enfatiza as palavras de Soares (Cf. 1998) sobre a relevância 

de ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que 

o indivíduo se torne, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado. As artes e suas linguagens 

contribuíram significativamente no processo de alfabetização e letramento das crianças. 

Em relação ao desenvolvimento das propostas pedagógicas de modo a garantir a formas 

de aprendizagem por meio de brincadeiras e interações tendo as linguagens da arte como eixo 

integrador do currículo a “Professora A” comenta: 

 

[ ] as crianças aprendem enquanto fazem arte e brincam, e a brincadeira faz com 

que ela tenha uma relação natural com o mundo em sua volta, compartilhando suas 

emoções, promovendo a socialização e aprendizagem para uma vida toda. As 

brincadeiras contribuem para o enriquecimento cultural e ampliam as 

possibilidades de interação entre os alunos. A oportunidade de brincar fazendo 

arte, seja pintando, cantando, dançando, representando possibilita às crianças um 

espaço para resolução dos problemas que a rodeiam. Exemplo: para ensinar o 

reconhecimento do nome próprio da criança, eu brinco com a música “A Canoa 

Virou e Dança da Cadeira”. 
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          Figura 24 – Aprendizagem por meio das brincadeiras e interações 

 

            Fonte: Colégio Presbiteriano Mackenzie 

 

 Quanto à contribuição das atividades desenvolvidas para o aguçar da percepção das 

crianças, com eixo integrador as linguagens da arte (musical, visual, teatral e dança), a 

“Professora A” asseverou que “a partir do momento que o professor estimula seu aluno a 

investigar, inventar e explorar, a criança consegue desenvolver sua criatividade proporcionando 

atividades significativas”, como a apresentação desinibida e corajosa ilustrada na Figura 25. 

    

 Figura 25 – Crianças cantando no Sarau da Poesia 

 
Fonte: Colégio Presbiteriano Mackenzie 

 

Quando indagada sobre a contribuição das propostas pedagógicas dos livros 

didáticos do SME com relação à valorização dos sentidos, a “Professora A” assegurou 

que tais propostas foram significativas e, de igual forma, os recursos didáticos para 

ampliar as formas sensoriais utilizadas pela criança na exploração dos objetos. Relatou 

ainda o uso de formas mais lúdicas de interação entre os alunos mediante as propostas de 

exploração dos sentidos. 
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 Para exemplificar a ampliação do perceber, da compreensão e da reflexão de conceitos 

(resolução de problemas) por parte das crianças nas aulas, a “Professora A” trouxe como 

exemplo prático os passos dados para desenvolver uma atividade proposta no livro do SME, 

sobre agrupamentos: 

 

Primeiro verifiquei os conhecimentos prévios dos alunos, fiz toda a 

contextualização do que são agrupamentos, trabalhando com botões. Depois 

de trabalharmos bastante no concreto, fizemos agrupamentos. A partir dessa 

contextualização as crianças conseguiram entender o que era agrupamento [ ]. 

Para reforçar essa aprendizagem, a partir da compreensão das crianças em 

relação ao agrupamento por atributo de cores, desenvolvemos uma atividade 

de artes com o título ‘a primavera floresceu no Jardim I’ com o material que 

tínhamos dos botões agrupados por criança. Sempre procuro dialogar com 

várias áreas do conhecimento para de fato ocorrer a aprendizagem 

significativa. (PROFESSORA A) 

 

Como resultado dessa atividade, instalou-se uma linda exposição com trabalhos 

desenvolvidos pelas crianças, registrada na Figura 26, a seguir: 

 

     Figura 26 – Instalação “A primavera floresceu no Jardim I” 

 
                                          Fonte: Colégio Presbiteriano Mackenzie 
 

 Entretanto, a “Professora A” frisou a responsabilidade do professor em “propiciar uma 

aula prazerosa, seja com músicas, exercícios, jogos, entre outras atividades, trabalhando 

didaticamente a aprendizagem de forma divertida, e ao mesmo tempo significativa”, 

evidenciando o que enfatizou Ausubel (Cf. 2003) ao ressaltar o importante papel do professor 

em oferecer novos conhecimentos potencialmente significativos para que o aluno aprenda. 

 Quanto à aprendizagem dos alunos, a professora qualificou a ocorrência como 

Aprendizagem Significativa, pois, segundo ela, os conhecimentos prévios das crianças foram 

sempre considerados num processo relacional em que “as crianças participaram tanto que 
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envolveram até a família. Esse foi o resultado que de fato houve aprendizagem significativa, 

pois foi conquistada por meio das interações” (PROFESSORA A).  

A “Professora A” comentou a respeito da participação do avô de uma criança que foi 

até a sala de aula compartilhar de suas experiências e conhecimentos sobre pescaria, um outro 

tema apresentado pelo livro do SME e, segundo a professora, “[ ] Elas aprenderam de verdade 

e com significado” naquele momento, como ilustra a Figura 27, a seguir. 

A análise dos dados evidenciou o enfatizado por Masini (Cf. 2003) quando discorreu 

sobre os vários pontos da Teoria de Ausubel que oferecem perspectivas para o assessoramento 

a professores e atendimento ao aluno, dentre eles o processo relacional e o esclarecimento que 

a aprendizagem do aluno só poderá ser adquirida com clareza, se apoiada (ou ancorada) naquilo 

que ele já sabe. 

 

        Figura 27– Ocorrência de aprendizagem significativa 

 

                                       Fonte: Colégio Presbiteriano Mackenzie 

 

 A Teoria da Aprendizagem Significativa esteve presente na prática pedagógica da 

“Professora A” e em suas afirmações.  

 

3.5.2 Análise da entrevista com a “Professora B” 

 

Ao ser indagada sobre suas propostas pedagógicas embasadas no Modelo Cognitivo – 

Interacionista, a “Professora B” assegurou que ocorreram avanços em relação ao mundo 

percebido, consigo mesma e com o outro, assim como em relação à sensibilidade nas ações 

pedagógicas, ressaltando que este modelo pedagógico possibilitou momentos de reflexão sobre 

a aprendizagem dissociando-a de um viés unicamente conteudista e mecânico.  
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Este modelo pedagógico nos permite refletir sobre a aprendizagem não 

somente como conteúdo e sim como maneiras diferentes de aprender, 

considerando os conhecimentos prévios do aluno para contextualização e 

integração dos conhecimentos. Vivenciamos experiências concretas para que 

faça sentido àquilo que aprendemos, utilizando o papel, dentre outras 

possibilidades, como sistematização de um trabalho integral. (PROFESSORA B) 

 

 Quanto à contribuição do Modelo Cognitivo-Interacionista para ampliar da 

sensibilidade e da percepção das ações pedagógicas, evidenciou-se na análise que a “Professora 

B” percebeu seus alunos de forma diferenciada, quando relata a efetivação da prática 

pedagógica com olhar sensível para o universo criativo infantil mediante a consideração de seus 

conhecimentos prévios.  

Sim, perceber o aluno como ser integral, não dissociando o cognitivo do social 

e emocional, nos proporciona um lecionar empático que gera troca e reflexão 

entre professor e aluno e seus respectivos pares. Esse olhar diferenciado nos 

fornece várias possibilidades de aprendizagens, tornando a caminhada escolar 

significativa. (PROFESSORA B) 

 

 Quanto aos momentos de interação, percepção, compreensão e reflexão sobre sua 

prática e a aprendizagem de seus alunos, a “Professora B” destacou que as suas ações 

embasadas no MCI foram significativas e atentas em perceber o aluno como sujeito integral, 

que pensa, tem emoções e tem uma história, proporcionando um ambiente de trocas 

significativas. 

Com toda a certeza, mudando paradigmas, renovando caminhos e maneiras 

diferentes de ensinar o mesmo conteúdo. Refletindo sobre a prática, 

observando e avaliando o quanto cada aluno vivencia o conhecimento de 

maneira leve, porém significativa. E o mais importante é compreender que as 

necessidades mudam o tempo todo e que a flexibilidade e sensibilidade são 

essenciais para toda e qualquer prática que busca mais assertividade. 

(PROFESSOR B) 

 

 As ações da “Professora B” enfatizam o que é proposto pelo Referencial Curricular 

Nacional da Educação Infantil (Cf 1998), ao destacar que 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. Assim, a 

professora evidenciou a sua sensibilidade, presente desde o planejamento e reflexão sobre as 

suas ações, garantindo a interação, aprendizagem e amizade, a partir de uma postura reflexiva 

e crítica de sua própria prática embasada no MCI. 

Também ressaltou que houve melhor reflexão sobre a sua prática, fato que a levou a 

observar e avaliar seus alunos considerando a perspectiva da criança e não somente pelo olhar 

do adulto, denotando, assim, sua forma de ensinar que desvela uma mudança de paradigmas 

engessados e desrespeitosos, na educação das crianças, desde o Brasil Colônia dos jesuítas, 
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como enfatizado por Del Priori (Cf. 2015) quando relatou sobre o castigo utilizado como forma 

de garantia da disciplina e aprendizagem. 

 Quanto às situações novas de aprendizagem possibilitadas pelo MCI, levando em 

consideração o mundo tecnológico em que a criança vive hoje a “Professora B” fez a seguinte 

observação:   

Com a vivência de sala de aula aprendi que não devemos encarar a tecnologia 

como uma concorrente, mas sim como uma ferramenta facilitadora do 

conhecimento. O perfil do aluno vai mudando a cada ano e da mesma maneira 

que em gerações passadas o brincar era inato. Nesta geração a tecnologia é 

inata à criança. Sendo assim o nosso papel enquanto educadores é ensiná-los a 

brincar, explorar o brinquedo a brincadeira que faça sentido, que construa 

pontes e que contextualize situações para que através do brincar o aluno 

ressignifique sua percepção de mundo e aprenda a utilizar a tecnologia com 

objetivo na construção de saberes. (PROFESSORA B) 

 

Cabe ressaltar, a evidência de uma atitude perceptiva, compreensiva e reflexiva da 

‘Professora B”, que ao discorrer sobre esse assunto da tecnologia, enxerga as crianças como 

seres no mundo que têm capacidade de aprender e perceber. A professora destacou de forma 

sensível, o papel dos educadores de ensinar as crianças a explorar, dar sentido e 

contextualizações através das brincadeiras para que o aluno ressignifique a sua percepção de 

mundo no processo de ensino e aprendizagem, corroborando as afirmações de Winicott (Cf. 

1982) que o ato de brincar proporciona a organização que conduz a melhor interação social das 

crianças e ainda complementou que  a brincadeira é a prova evidente e constante da capacidade 

criadora das crianças. 

Nesse sentido, também ficou evidenciado nas ações da “Professora B”, o enfatizado por 

Vigotski (Cf.1991) ao afirmar que a brincadeira pode ser considerada como um recurso 

utilizado pela criança, que pode favorecer tanto os processos que estão em formação, como 

aqueles que serão completados.  

 Quanto às artes e suas linguagens atuando como eixo integrador do currículo que 

contribuem para as interações e brincadeiras, a “Professora B” assegurou que foram propostas 

desafiadoras e muito importantes pela sensibilidade que envolveram: 

[...] pois o aluno desenvolve sua imaginação e criatividade para o brincar, a 

partir de um olhar que proporciona mais possibilidades para o mesmo 

brinquedo, brincadeira, história e músicas já conhecidas. A interação torna-se 

mais significativa, à medida que os alunos criam novos repertórios nas 

brincadeiras interagindo, fazendo arte, explorando e vivenciando com seus 

pares. (PROFESSORA B). 
 

Ainda em relação às linguagens da arte como eixo integrador do currículo, a “Professora 

B” entende que “a arte proporciona uma leitura de mundo, onde através de contextos e imagens, 
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permitido que a criança desenvolva a oralidade com opiniões, criatividade e reflexão do que se 

vê. Amplia repertório e faz com que o aluno interprete ressignifique e expresse seus 

sentimentos”. Esse entendimento ressalta a afirmação de Pillar (Cf. 2002) que discorreu sobre 

as artes desvelando o diálogo existente entre formas, cores e espaços num movimento de leitura 

que explicita a natureza do sensível.  

Quando indagada sobre as possibilidades oferecidas pelo MCI quanto às atividades 

corporais que envolvem movimento, dança, teatro, exploração dos sentidos contribuírem para 

o aguçar da percepção e das crianças a professora assegurou: 

  

Sem dúvida, pois se faz necessário que o aluno utilize e perceba as várias partes do 

corpo, aguçando a visão, audição, tato e paladar. Sendo que ajuda e desenvolve sua 

percepção e consciência do corporal, inclusive ajudando a perceber seu corpo no 

espaço, fato possibilitado pelo sistema proprioceptivo e movimento cinestésico; 

(PROFESSORA B) 

 

A análise do excerto da entrevista com a “Professora B” evidenciou o enfatizado por 

Merleau-Ponty (Cf. 2006), como o corpo vivido pelo qual o ser humano instala-se no mundo 

ganhando e doando significação, quando a criança percebe-se como corpo, que sente, ouve, 

entende, observa, degusta, age sobre o meio e interage, mais habilidades desenvolverá, 

incluindo-se a importância da propriocepção como fundamental para a coordenação dos 

movimentos como assegurou Cormedi (Cf 2011).  

 Quando indagada sobre a contribuição das propostas pedagógicas dos livros didáticos 

do SME, baseados no MCI, com relação à efetivação da Aprendizagem Significativa a 

“Professora B” destacou: “Acredito que o conhecimento só se torna significativo quando faço 

parte dele, ou seja, as crianças precisam vivenciar os saberes”. 

  Com base na afirmação, evidenciou-se que a “Professora B” teve a sensibilidade e 

percepção aguçadas, pois possibilitou a aprendizagem por meio de vivências e experiências 

artísticas, promovendo um ambiente interativo e sensível de aprendizagem. Um belíssimo 

exemplo foi explicitado pela professora foi o seguinte: 

 

Trabalhamos com as fases da borboleta, então antes de começarmos o assunto 

eles trazem uma pesquisa com curiosidade e a vida das borboletas com a ajuda 

dos pais, depois com as pesquisas em mãos fazemos uma roda de conversa 

para colher os conhecimentos prévios, adquiridos nesta pesquisa e logo após 

marcamos no laboratório de biologia para que os estudantes e professores 

expliquem e exponham as fases e tipos de borboletas. Enfim, em sala pedimos 

para que as crianças apresentem oralmente e através de desenho e pintura o 

que aprenderam sobre o assunto. (PROFESSORA B)  
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  Ficou evidenciado na análise dos excertos da entrevista que, a “Professora B” não limita 

suas ações, mas, de forma engajada, sensível e criativa, abre um leque de possibilidades com 

foco na garantia da aprendizagem de seus alunos. Outro exemplo de atividade relatada que 

chamou a atenção foi a seguinte: 

 

Quando preparo uma aula que vou trabalhar o número 2 na construção de pares, 

faço um levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos em roda, percebo 

tudo que trazem de contribuições para este assunto e a partir deste 

levantamento desenvolvo minha aula, fazendo com que eles tirem o tênis 

coloquem no meio da roda e formem pares, pergunto a diferença entre um tênis 

e um par de tênis, peço para que formem duplas com os amigos formando uma 

dança, dança das cadeiras de pares…Sendo assim, quando toda essa 

contextualização fez sentido no concreto e o aluno já apropriou-se deste 

repertório, passamos para a atividade no papel, onde consigo perceber o quão 

significativa foi ou não minha aula. (PROFESSORA B). 

 

  A análise dos dados evidenciou o enfatizado por Ausubel (Cf. 2003) quanto à estrutura 

cognitiva existente. A organização, estabilidade e clareza de conhecimentos da criança se torna 

o principal fator a influenciar a aprendizagem e a retenção de novos conhecimentos 

potencialmente significativos. Segundo o autor, as propriedades da estrutura cognitiva relevante 

determinam quer a clareza e a longevidade dos significados, que surgem à medida que entra 

novo material no campo cognitivo, quer a natureza do processo interativo em que ocorreu, por 

isso se dá a devida importância e consideração ao processo relacional. 

 

3.5.3 Análise da entrevista da “Professora C” 
 

Ao ser indagada sobre suas propostas pedagógicas embasadas no Modelo Cognitivo- 

Interacionista, a “Professora C” assegurou que ocorreram avanços em relação ao mundo 

percebido, consigo mesma e com o outro, assim como em relação à sensibilidade nas ações 

pedagógicas, ao relatar que “foram diferentes momentos para balizar a relação pessoal com o 

entorno, com os outros e comigo mesma”.  

 A “Professora C” trabalha, especificamente, com a linguagem musical e destacou que 

em suas aulas “mesmo tendo o elemento sensibilidade e percepção muito dentro da linguagem 

musical, colocando a ‘lente’ da referida teoria, proporcionou um refinamento nessa 

verificação”.  E, ainda destacou que a “mudança de lente” a fez repensar o cotidiano das práticas 

utilizadas em cada atividade. 

 A afirmação da “Professora C”, evidenciou que as suas ações foram enriquecidas 

quando teve acesso ao MCI ao afirmar que houve um refinamento, um aguçar de sensibilidade 
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e percepção de forma diferenciada. A professora ainda relatou que “foi possível trazer 

elementos artísticos vividos de maneira mais contextualizada, retomando situações que 

necessitavam de uma leveza e sensibilidade maior... estamos eu e o outro em um diálogo mais 

profundo”. 

 A análise dos dados evidenciou a percepção da “Professora C” em relação às 

necessidades das crianças em aprender de forma contextualizada, reiterando as palavras de  

Martins, Picosque e Guerra (Cf. 2010) quando explicam que conhecer e compreender a música 

como uma produção cultural supõe também a criação de contextos significativos para a 

conversa sobre os conceitos e a história da linguagem musical, nas diferentes culturas, no 

decorrer do tempo, bem como dar atenção especial aos seus produtores, seja o compositor, o 

intérprete – o instrumentista ou o cantor – o maestro, entre outros, muitos deles habitantes do 

universo da criança. 

 Quanto à importância dos movimentos corporais, aguçar da percepção, valorização dos 

sentidos, propriocepção, gestos, no processo de ensino e aprendizagem, “Professora C” relatou 

que em suas aulas de música: 

 

Os elementos de trabalho da linguagem musical partem do uso da matéria-

prima som e silêncio. [  ] o movimento, maior ou menor; o olhar, penetrante 

ou relaxado; o sorriso, largo ou contido; o uso dos diferentes músculos do 

corpo, proporcionam para as crianças uma relação não apenas de tranquilidade, 

de pertencimento, mas também de um aprendizado musical que será 

reconhecido não apenas naquele momento, mas será identificado e perceptível 

em outros momentos e em diferentes gêneros musicais. (PROFESSORA C)  

 

 As informações dos excertos de dados da entrevista evidenciaram que a “Professora C” 

desenvolveu as propostas pedagógicas com uma percepção mais aflorada em relação à criança 

e sua aprendizagem. A mudança de lente, mencionada, a fez aproximar-se das crianças, 

respeitar o seu tempo de aprendizagem e, segundo ela, seu “olhar está mais singular e 

direcionado para um entendimento maior em conhecer, entender, compreender os próprios 

limites, dando mais profundidade com o que se faz tendo uma seleção mais balizada”. 

 Nesse sentido, reiterando o enfatizado por (SCHAFER, 2011) quando afirmou que o 

professor precisa permanecer uma criança grande, sensível, vulnerável e aberto a mudanças, e 

que a melhor atitude a se tomar seria colocar na cabeça dos alunos a centelha de um tema que 

faça crescer, mesmo que esse crescimento tome formas imprevisíveis, possibilitando pela sua 

prática pedagógica que a descoberta entusiástica da música preceda a habilidade de tocar um 

instrumento ou de ler notas, sabendo que o tempo adequado para introduzir essas habilidades é 

aquele em que as crianças pedem por elas. 
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  A professora também discorreu sobre tal atitude em sua ação pedagógica pela 

sensibilidade demonstrada ao relatar que: 

 

[...] os elementos de trabalho da linguagem musical partem do uso da matéria-

prima som e silêncio. Também, a música é uma linguagem artística que só 

existe, só consegue ser sentida, por meio de um executor (instrumentista ou 

cantor). Enquanto na partitura, ela é uma vida em silêncio, uma história para 

ser contada, um papel escrito que nem todos conseguem ler, e, conseguindo, 

todos os sentimentos ali postos, precisam ser conversados e não ditos. 

(PROFESSORA C) 

 

Ao ser indagada se suas propostas pedagógicas musicais possibilitaram à criança 

aprender brincando e percebendo a “Professora C” assegurou que houve avanços na 

aprendizagem de seus alunos, relatando que eles aprenderam fazendo, destacando em sua fala 

que: “Se aprende a cantar cantando, se aprende a tocar tocando, se aprende a falar falando, se 

aprende a interpretar percebendo, ouvindo a si e ao outro”. 

Quanto às considerações aos movimentos corporais e exploração dos sentidos nas aulas 

de música a “Professora C” constatou que: “A Música leva ao movimento! E, dependendo da 

atividade desenvolvida, a música cantada, todos os sentidos são explorados de forma lúdica, 

pulante e cantante”. 

 A análise dos dados evidenciou o enfatizado por Schafer (Cf. 2011) quando salientou 

que a música pode também correr, saltar, claudicar, balançar. Pode ser sincronizada com bolas 

que pulam, com ondas do mar, com galopes de cavalos e com centenas de outros ritmos cíclicos 

ou regenerativos, tanto da natureza quanto do corpo.  

 Quanto às artes e suas linguagens como eixo integrador do currículo e suas 

possibilidades de aprender brincando e interagindo “Professora C” assegurou que foram 

significativos, pois: 

[...] as linguagens artísticas “carregam” em si estruturas de aprendizagem e 

entendimento que coadunam com o aprender de maneira participativa, de 

interação, criação de regras, movimento. Esse tipo de abordagem diferencia 

das estruturas comumente apresentadas em outros modelos de aprendizagem e 

instrumentos educativos imprescindíveis para a aprendizagem infantil.  

 

A “Professora C” revelou que as artes e suas linguagens como eixo integrador do 

currículo proporcionaram avanços com relação ao processo de alfabetização e letramento das 

crianças destacando, nesse sentido, a importância do trato vocal em seu relato: 

  

A abordagem pela linguagem da música trabalha colocação correta da voz 

falada e cantada, propiciando a verificação poética e sonora dos textos e sons 

que se ouvem, desenvolvendo a acuidade auditiva encaminhando para uma 
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escuta mais acurada, perceptiva para o entendimento e apropriação da 

alfabetização e letramento. (PROFESSORA C)  

 

O relatado pela “Professora C”, evidenciou os argumentos de Brito (Cf. 2003) quando 

afirmou que o sentido da audição foi, desde o princípio, responsável por significativa leitura 

das coisas deste mundo, já que sons e silêncios são fornecedores de informações e significados. 

 Quando indagada sobre a aprendizagem dos seus alunos, a professora qualificou a 

ocorrência de Aprendizagem Significativa, pois, segundo ela, os conhecimentos prévios das 

crianças foram sempre considerados num processo relacional que: 

 

[...] deve prosseguir ao longo de cada encontro, pois no desenvolver do 

trabalho no cotidiano é que conheceremos mais sobre o que eles sabem. É 

muito comum os alunos se manifestarem mostrando coisas e situações que às 

vezes no momento inicial não se vê. As condições, caminhos, apresentados no 

trabalho são pontos iniciais que devem ser alimentados em todo o processo e 

não apenas nesse momento inicial. (PROFESSORA C)  
 

A análise dos dados evidenciou que a “Professora C” demonstrou compreensão do 

processo, percepção e sensibilidade aguçadas, quando destacou a importância de investir no 

levantamento dos conhecimentos prévios das crianças em todo o processo educativo, reiterando 

o enfatizado por Masini (Cf. 2003) quando afirmou que a aprendizagem do aluno só poderá ser 

adquirida com clareza, se apoiada naquilo que ele já sabe e, evitando-se o fracasso da 

aprendizagem. Como exposto por Masini e Moreira (Cf. 2008) não é fácil memorizar grandes 

quantidades de conhecimentos conceituais e procedimentais sem nenhuma relação com 

conhecimentos prévios, sem entender, sem compreender, e por isso, segundo eles, os alunos 

fracassam. No caso da “Professora C”, a análise evidenciou que os alunos tiveram êxito no 

processo educacional por sua postura sensível e percepção aguçada.  

A “Professora C”, relatou algumas atividades que contribuíram para a ocorrência da 

Aprendizagem Significativa, e uma delas foi a de percepção auditiva, que consistia em 

reconhecer a altura do som, grave e agudo, verificando o “movimento sonoro” da escala 

musical: 

 

Cada aluno tinha o seu momento de reconhecimento sozinho. Utilizando para 

isso sinos que reproduzem a escala, um dos alunos percebeu esse movimento 

quando disse: “Gente, quando fica mais fininho o som está subindo. Era 

quando a Prô ensinou a mover as mãos” – Manosolfa, solfejo com as mãos, 

“cantar” os sons com as mãos. (PROFESSORA C)  
 

Também apresentou em seu relato a dança: “Estávamos brincando de roda ao som de 

uma ciranda”. O objetivo era que eles percebessem o tempo certo de bater o pé, o tempo forte. 
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Depois de alguns giros (diversos dias brincando de ciranda), ouve-se: “você bate o pé como se 

tivesse tocando o tambor, bum!”. Encontrou o lugar. 

 A análise dos dados evidenciou o enfatizado por Martins, Picosque e Guerra ( Cf. 2010)  

ao expressarem que a criança está atenta e aberta às experiências e ao mundo, ela olha, cheira, 

toca, ouve, se move, experimenta, sente, pensa, desenha com o corpo, canta com o corpo, sorri 

com todo o corpo, chora com todo o corpo, com a improvisação de movimentos expressivos a 

partir de diferentes formas corporais, como curvar, esticar, torcer, balançar, sacudir, 

respondendo a pulsações internas rítmicas e alternâncias de tempo. O corpo é ação e 

pensamento. Suas percepções iniciais influenciarão toda a sua compreensão de mundo. 

 

3.6 Entrevistas com a “Diretora E” e a “Coordenadora Pedagógica D” 

 

As entrevistas foram realizadas a partir do roteiro norteador composto de nove perguntas 

abertas sobre as formas de formação continuada da equipe de professoras, o avanço da equipe 

com relação ao percebido de si mesmo, do outro e do derredor; a presença de sensibilidade e 

percepção quanto às práticas pedagógicas e; ocorrência da aprendizagem significativa. 

A entrevista com a “Coordenadora Pedagógica D” do Colégio Presbiteriano Mackenzie 

foi gravada e, posteriormente, transcrita para melhor organização e interpretação dos dados. 

Enquanto a entrevista com a “Diretora E”, do colégio Comenius de Uberaba, foi iniciada pela 

pesquisadora em 2015 por meio de formação continuada aos professores oferecida pelo Sistema 

Mackenzie de Ensino e concretizada via correio eletrônico. Todos os dados colhidos 

objetivavam salientar os seguintes pontos: 

 Como era a forma de interação gestão-professoras; 

 Como a gestão escolar compreendia a formação continuada das professoras; 

 Como a gestão escolar apresentou o Modelo Cognitivo-Interacionista às professoras; 

 Como a gestão acompanhou o avanço de sua equipe de professoras. 

3.6.1 Apresentação e análise da entrevista com a “Diretora E” 

 

Ao ser indagada sobre a forma de apresentação do MCI às professoras, a “Diretora E” comentou 

que houve momentos de reuniões de formação continuada com a equipe do SME, bem como 

com a direção, caracterizando um ambiente interativo de aprendizagens. A “Diretora E” 

salientou que os momentos de estudo sobre a base teórica que constituem os livros utilizados 

do SME, foram efetivados na construção do Projeto Político Pedagógico da escola. 
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Sempre estudamos com as professoras, tanto nos momentos de formação 

continuada, como nos momentos de atendimento individual para que todas 

fiquemos alinhadas com relação ao modelo teórico usado. [  ] Procuramos ficar 

sempre “antenadas” e aprimorar o conhecimento constantemente para que as 

professoras sempre melhorem sua prática e os alunos aprendam com 

significado. (DIRETORA E) 
 

Evidenciou-se, nos comentários da “Diretora E”, que houve “muita troca de experiência 

por meio de diálogos, de parar para ouvir e perceber o outro promovendo um ambiente de 

aprendizagem recíproco”. 

 As professoras tiveram possibilidades de acesso a conhecimentos e trocas interativas 

dentre a equipe, reiterando, nesse sentido, um questionamento de Kramer (Cf. 1994, p.19): 

“como os professores favorecerão a aquisição de conhecimentos se não forem desafiados a 

adquirirem os seus próprios?”. 

Nesse sentido, ficou evidenciado no relato da “Diretora E” que as professoras, além de 

receberem formação continuada, também eram atendidas, individualmente por ela e ressaltou 

que sempre foram participativas e adquiriram conhecimentos para uma prática pedagógica 

efetiva. 

Quanto à ampliação do perceber da equipe de professoras a “Diretora E” comentou que 

ocorreram “muitas trocas de experiência por meio de diálogos, de parar para ouvir e perceber o 

outro”, ressaltando a afetividade estabelecida pela percepção e sensibilidade aguçadas em toda 

a equipe, demonstradas por amor, união e coragem e efetivação de práticas significativas, 

inovadoras e inclusivas.  

 

Caminhamos juntos: equipe diretiva + equipe de professores + família + 

alunos. “Um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse: Esforça-te!” (Is 46.1). 

Estabelecendo união, coragem, amor. Sempre utilizando estratégias 

significativas e inovadoras, visando uma Educação Inclusiva (DIRETORA E) 
 

A análise dos dados evidenciou avanços quanto à sensibilidade e percepção das 

professoras reafirmando o enfatizado por Larrosa (2004) quando disse que a experiência é algo 

que passa e toca o ser humano, e ao passar forma e transforma.   

 Quanto ao processo de compreensão e reflexão possibilitados pelo MCI a “Diretora E”  

afirmou que o embasamento teórico contribuiu muito, principalmente, na formação de uma 

equipe reflexiva, pois segundo ela “isso leva a equipe a pensar e refletir que o aluno passa a ser 

o sujeito da sua aprendizagem, ele é um ser ativo que participa do processo escolar, o que requer 

do professor que compreenda e reflita sobre sua prática”. (DIRETORA E). 
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 O comentário da “Diretora E” evidencia o enfatizado por Kishimoto (Cf. 2009) quando 

discorre sobre a necessidade do professor de crianças pequenas terem formação adequada para 

que saibam cuidar delas e também educá-las, afirmando que são ações indissociáveis na 

educação Infantil – o cuidar e o educar. 

 Quando indagada sobre a avaliação dos momentos de formação continuada a “Diretora 

E” assegurou que acompanha os resultados por meio dos registros por escrito realizados em 

cada reunião, pelos depoimentos trazidos pelas professoras sobre a efetivação do estudado na 

prática de sala de aula e pelo diálogo constante, enfatizando que a escolha dos livros do SME 

embasados no MCI se deu pois é um material que “mais assemelha e dialoga com a nossa 

Proposta Pedagógica, pois considera o processo relacional, e vem contribuindo muito e 

enriquecendo tanto o ensino quanto a aprendizagem com significado.” (DIRETORA E). 

A análise dos excertos da entrevista com a “Diretora E” evidenciou os avanços no 

processo de formação continuada da equipe de professoras reiterando o enfatizado por De Paula 

e De Paula (Cf. 2016) quando salientou que é função da escola formar sujeitos que possam atuar 

criticamente no contexto em que vivem.  

Nessa perspectiva, conforme salientam os autores, é importante compreender que o 

currículo escolar não é apenas uma lista de disciplinas e conteúdos obrigatórios, e sim o papel 

de planejar e organizar as práticas e experiências no processo de ensino e aprendizagem, 

guiando os educadores em suas atuações didático-pedagógicas com fundamentação teórica 

pertinente e que faça a diferença na vida dos alunos. 

 

3.6.2 Apresentação e análise da entrevista com a “Coordenadora Pedagógica D” 

 

Ao ser indagada sobre a forma de apresentação do MCI às professoras, a “Coordenadora D” 

comentou que houve momentos de capacitação com a equipe do SME, bem como cursos 

oferecidos sobre o MCI pelo próprio colégio a fim de oferecer base às ações das professoras. 

A “Coordenadora D” salientou que o MCI compõe o Projeto Político Pedagógico da 

escola e embasa as ações pedagógicas e que as professoras tiveram possibilidades de acesso a 

conhecimentos, capacitações pedagógicas e cursos oferecidos. 

 

Quando um sistema chega ao Colégio Mackenzie então há uma série de cursos 

onde as professoras vão estudar os teóricos que embasam o modelo estudado, 

nesse caso, o Cognitivo- Interacionista. [  ] Houve momentos de estudo e 

continua havendo porque esse é um processo sempre continuo de retomada de 

conceitos, eu vou falar do que eu tenho vivenciado, a importância inclusive 

não só do estudo na HTPE [Horas de Trabalho Pedagógico Educacional],  mas 

eu tenho quinzenalmente encontro com as professoras. (COORDENADORA D) 
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A “Coordenadora D”, reiterou a importância do professor ser pesquisador e apropriar-

se do conhecimento como afirma Kramer (Cf. 1994) ser necessário que os profissionais de 

Educação Infantil terem acesso ao conhecimento produzido na área e à cultura em geral, para 

repensarem suas práticas, se reconstruírem enquanto cidadãos e atuarem enquanto sujeitos da 

produção de conhecimento e participar. Nesse sentido ficou evidenciado que as professoras, 

além de receberem capacitações, cursos e terem garantido o horário de HTPE (Horário de 

Trabalho Pedagógico Educacional), também eram atendidas quinzenalmente pela coordenadora 

para os ajustes finos e reflexões mais apuradas da prática com as crianças. 

Quanto à ocorrência de estudos sobre a Teoria da Aprendizagem Significativa a 

“Coordenadora D” revelou que a coordenação pedagógica anterior, fez em 2015, um amplo 

estudo sobre essa teoria que embasa o MCI, nos quais alguns questionamentos eram realizados 

para que a equipe refletisse sobre a efetivação da teoria estudada. 

 

A coordenadora anterior [ ] fez um amplo estudo e uma retomada muito 

profunda mesmo porque ela vinha do sistema e ela via essa necessidade de 

retomar com elas [as professoras] a aprendizagem significativa. Há um 

momento onde a professora colhe com a classe todo o conhecimento prévio? 

Ela consegue partir desse conhecimento prévio para o conceito que ela vai 

desenvolver? Como é que tá a sua pergunta para que a criança possa tá trazendo 

as respostas? (COORDENADORA D) 
 

Evidenciou-se pela análise dos dados que neste processo de formação houve 

preocupação tanto com a formação de professores reflexivos numa escola reflexiva, como 

também com a formação de um aluno para que seja reflexivo, crítico e proativo e 

contextualizado, pois o currículo escolar lhe garante o direito de pensar e expor o que pensa.  

Essas preocupações concernentes as propostas de De Paula e De Paula (Cf 2016) que 

atribuem ao currículo o papel de elemento estruturante da instituição escolar, o qual propõe 

conhecimentos e experiências de aprendizagens relacionados diretamente à situação existencial 

do estudante e que oportunizam a formação integral destes, ou seja, a formação do sujeito 

autônomo, crítico e criativo, que tenha condições de analisar, interpretar e interferir na realidade 

em que vive. 

   Quanto às estratégias da “Coordenadora D” para a ampliação do perceber da equipe 

de professoras, ela assegurou desenvolver um “trabalho intenso com as professoras porque além 

dessa questão de percepção do trabalho com artes, estamos resgatando a importância do 

trabalho psicomotor, no diz respeito ao afeto”. A coordenadora descreveu uma estratégia 

utilizada para ampliar o perceber e a sensibilidade das professoras que foi muito produtiva e 

exitosa: 
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Uma das capacitações que nós demos foi chamar um grupo especializado em 

música, onde elas trabalharam música e movimento para sensibilizá-las e todos 

comentaram o quanto foi alegre a importância da música, do movimento, da 

dança, destacando como isso aguçou a percepção de si e do outro, do 

sentimento de grupo. (COORDENADORA D)   

 

A “Coordenadora D” também destacou que os momentos de formação das professoras 

foram essenciais para a melhoria das ações pedagógicas com as crianças, em suas palavras: 

 

Eu vejo o resultado no trabalho com as crianças, eu vejo a ampliação do 

perceber e da sensibilidade, pelas novas ideias, repertórios. Por exemplo, hoje 

o Maternal fez uma atividade que eu amei que foi um circuito trabalhando todo 

o sensorial. Elas foram para o parque montar um circuito onde as crianças 

puseram o pé na água, depois a mão na areia, eles tinham diversos desafios 

nesse circuito, a caixa surpresa, em cada estaçãozinha eles iam passando por 

um desvio que eles tinham que “tá” percebendo um som, então foi muito 

interessante. (COORDENADORA D) 

 

 A análise dos excertos evidenciou avanços quanto à ampliação da sensibilidade e da 

percepção das professoras pela forma comprometida da “Coordenadora D” oferecer condições 

de aprendizagem e acompanhar esse processo de forma próxima, sempre atenta aos resultados, 

reafirmando a educação do sensível, proposta por Duarte Junior (Cf. 2010) alinhada à 

Fenomenologia da Percepção de Merleau-Ponty (Cf. 2006) em sua singularidade de enxergar o 

corpo não somente como uma máquina alheia às sensações que permeiam a vida, pelo contrário, 

o corpo e a valorização dos sentidos tornam-se protagonistas para a efetivação da aprendizagem.   

 Quando indagada sobre a avaliação dos resultados dos momentos de formação 

continuada a “Coordenadora D” assegurou que a melhor forma de avaliar em sua concepção é 

acompanhar o processo de maneira próxima, junto ao professor, auxiliando-o nas suas dúvidas 

e assegurando uma formação com qualidade que considere o cuidar e o educar como fatores 

indissociáveis na Educação Infantil. 

 

Para mim uma das [melhores] avaliações, como eu comentei anteriormente, é 

quando eu vejo isso na prática, acontecendo com o aluno e eu tenho me 

desdobrado mesmo para poder estar em sala de aula acompanhando o processo 

e outras avaliações feitas a partir da observação da aula e da troca com a 

professora, o que é muito bom porque o professor precisa desse estímulo, 

aquilo que entendemos, que precisa melhorar para o crescimento profissional 

do trabalho. Então, na minha opinião a melhor avaliação é aquela onde eu “tô” 

com professor em sala de aula e ele sabe o critério que eu “tô” usando. 

(COORDENADORA D) 
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Esse acompanhamento é realizado de forma transparente e parceira. No seu relato a 

“Coordenadora D” comenta: “no ano passado a professora sabia o que eu estava observando a 

questão da mediação da aprendizagem, como é que estava se dando esse processo de elaboração 

do conhecimento, da vivência, da sistematização”. A professora sabia que ela estava ali para 

ajudar e colaborar com a melhoria de suas práticas. 

 Os dados analisados evidenciaram que as professoras têm acesso e possibilidades de 

aprender a olhar a criança e sua forma singular de aprender, não repetindo ações equivocadas. 

Como reiterou Kishimoto (Cf. 2009), no Brasil afora na maior parte dos cursos o foco sempre 

é a criança maior, a partir da alfabetização, e a autora critica a maneira relapsa dos professores 

em oferecer somente papel e lápis para as crianças, sem preocuparem-se em aprender a olhar a 

criança, ter noções sobre o desenvolvimento do bebê, saber como ele, adulto, deve fazer a 

mediação nesse processo. Essas questões inerentes à criança pequena praticamente não são 

abordadas nos cursos e o que resta aos adultos é cuidar. Cuidam, porque cuidar de bebês eles 

aprenderam em casa, e dessa forma reiteram o que foi dito sobre ficarem alienadas às crianças 

com suas reais necessidades delegando à televisão e a outros meios tecnológicos o seu papel de 

educador, pois não detêm o mínimo de formação específica. 

Por fim, quando indagada sobre a ocorrência de aprendizagem significativa das crianças 

por meio do Modelo Cognitivo-Interacionista a “Coordenadora D” comenta: 

 

O [MCI] contribuiu primeiro com a prática e reflexão das professoras, [pois], 

para se ter a percepção desse aprendizado significativo eu tenho que ter uma 

boa observação e um bom registro do professor, com critérios muito claros. 

Agora em março [por exemplo] que o trabalho é voltado ao gênero textual 

poesia, cada ano tem um autor selecionado, a professora vai ampliar o 

repertório do aluno tanto da questão oral porque eles memorizam aquele 

poema, no caso agora Manoel de Barros, eles cantam aquele poema também e 

você vê toda uma produção de arte, de percepção artística a partir da leitura 

daquele poema e, isso envolve os conhecimentos prévios e toda essa questão 

da sensibilidade, da percepção da professora, envolve os cinco sentidos, isso 

resulta em aprendizagem significativa para as crianças. (COORDENADORA D) 

 

 Segundo a “Coordenadora D” os livros didáticos do SME são muito importantes no 

processo de ensino e aprendizagem, o embasamento teórico contribuiu significativamente, 

porém a didática das professoras fez toda a diferença na aprendizagem das crianças. 

Compreender, refletir e inovar o repertório de atividades foi essencial, e muito mais 

compreender que o ato de aprender para a criança se dá pelo perceber, inicialmente, num 

processo relacional e a partir do que ela já sabe. 
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 A análise dos dados da entrevista com a “Coordenadora D” evidenciou que a efetivação 

dessas ações requerem uma postura sensível da professora que, ao aproximar-se da criança, 

abre-lhe um universo de possibilidades de aprendizagem significativa, reiterando Stori (Cf. 

2003) o qual destacou que além da criatividade, é importante que nos programas das escolas 

haja preocupação com relação aos cinco sentidos como elementos de educação, assegurando 

que o desenvolvimento da sensibilidade perceptual deve converter-se na parte mais importante 

do processo educativo, como uma oportunidade importante para desenvolver uma crescente 

sensibilidade e maior conscientização de todos os sentidos para a aprendizagem.  
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CONCLUSÃO 

 

Parece que foi ontem que uma menina brincava de escolinha e queria ser 

professora. Parece que foi ontem que uma moça chegava à sala de aula com 

muitas expectativas, sonhos e coragem para transformar. Parece que foi ontem 

o primeiro momento que a chamaram de “prô”. O ontem perpetua a história e 

ilumina o hoje desvelando experiências e saberes que regam de esperança o 

amanhã. (DÉBORA CARDOSO) 

 

Desde o início desta trajetória de pesquisa, houve um desejo ardente no coração de contribuir 

com uma base teórica consistente ao Modelo Cognitivo-Interacionista dos livros do Sistema 

Mackenzie de Ensino e Mackenzie Educacional, mas sobretudo, o desejo de resgatar e 

considerar a história singular da criança brasileira, permeada por mimos das suas mamães e 

uma educação rigorosa que incluía castigos físicos, na educação jesuítica no Brasil colonial. 

Diante das evidências históricas, surgiram alguns questionamentos: Se o espaço escolar 

foi instituído para que a criança aprenda e mantenha acesa a centelha da curiosidade, por que, 

então, reprimi-la? Por que não permitir que ela aprenda com mais leveza, tenha condições de 

participar, perguntar e criar?  

Em todo o desenvolvimento foram marcantes os momentos de discussão durante as 

reuniões pedagógicas com a equipe responsável pelo desenvolvimento dos projetos dos livros 

didáticos tanto do SME como do ME e de reflexão sobre como as teorias que fundamentam o 

Modelo Cognitivo-Interacionista adotado apareceriam nos livros didáticos e de que forma o 

professor iria compreender este processo.  

Naquelas reuniões ficou notória, à equipe pedagógica gestora dos projetos “Princípio do 

Saber” do Sistema Mackenzie de Ensino e “Conhecer e Conviver” do Mackenzie Educacional, 

a necessidade de constituir e formar uma equipe, para que houvesse maior compreensão e 

sistematização das teorias que fundamentam o modelo pedagógico e que norteiam o 

desenvolvimento das atividades nos didáticos do SME e do ME utilizados por escolas parceiras 

de Educação Infantil em todo o Brasil. 

Com esta perspectiva de trazer uma contribuição teórica para fundamentar a prática do 

professor e de resgatar o seu importante papel de ensinar de modo interativo na escola, bem 

como, de assegurar uma aprendizagem significativa às crianças, é que o Modelo Cognitivo-

Interacionista, de forma inovadora, viabilizará as propostas pedagógicas para o aguçar da 

percepção na Educação Infantil, enxergando as linguagens da arte como um caminho promissor. 

Este trabalho de investigação – “O Modelo Cognitivo-Interacionista: perspectivas na 

Educação Infantil” – representa a concretização de uma trajetória lavrada na Educação Infantil. 
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Consolidou buscas para ampliar o olhar de profissionais que atuam com crianças, aprimorando 

o conhecimento teórico e a educação do sensível tendo como meta ressaltar a compreensão e a 

reflexão sobre a relevância do perceber no ato de aprender e a necessidade do processo 

relacional para que ocorra a aprendizagem significativa das crianças. 

Para defesa, teve-se como tese: no processo de busca pelo significado da aprendizagem, 

o perceber se apresenta como ponto de partida para que isso ocorra satisfatoriamente, 

considerando que é do contato com o outro e com o objeto de estudo, que se dá o perceber, a 

compreensão, a reflexão e a aprendizagem significativa. 

Desvelar características de professores e crianças em suas singularidades, atenta às suas 

manifestações e subjetividade, foi um caminho tecido primorosamente. As artes e suas 

linguagens estiveram presentes em todo o observado e analisado. Nas cores que alegram os 

espaços da Educação Infantil, nos traços delineados por mãozinhas tenras, nas expressões 

corporais espontâneas embaladas pela doce música que acalenta a alma. No percorrido foi 

notório o aguçar da percepção da criança e do professor da Educação Infantil sobre si mesmo, 

o outro e o meio.  

Por outro lado, foi também um caminho difícil por descortinar a complexidade dos 

elementos dispostos na organização dos dados, seleção de recortes ilustrativos de um período 

longo de registros e de procedimentos, de apresentação de dados analisados que 

proporcionassem uma visualização dos processos evolutivos ocorridos nas situações de 

aprendizagem do projeto “Princípio do Saber” do Sistema Mackenzie de Ensino. 

Neste sentido, pode-se considerar plenamente atingido o objetivo central desta 

investigação de contribuir para saber se a ampliação do perceber, solo da Aprendizagem 

Significativa, como fundamentação teórica do Modelo Pedagógico Cognitivo-Interacionista 

contribuiu para que os professores da Educação Infantil tivessem uma maior compreensão e 

reflexão sobre suas práticas educacionais. 

Pesquisar essa população foi uma descoberta que atendeu a preocupação de encontrar 

uma forma inovadora para adquirir conhecimento e postura reflexiva sobre a prática em sala de 

aula, que contemplasse: 

1. O proporcionar sensibilidade e percepção nas ações pedagógicas tendo as  artes e 

suas linguagens como eixo integrador do currículo; 

2. O refletir sobre as ações pedagógicas, de modo a garantir que as crianças explorassem 

os  movimentos corporais por meio do brincar; 
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3. O incentivar a participação, interação, comunicação expressiva e oralidade de 

crianças no espaço escolar durante as atividades de exploração do que a cerca, com o 

foco no desenvolvimento integral da criança; 

4. O ampliar a exploração dos sentidos nas propostas pedagógicas da escola de 

Educação Infantil; 

5. O estimular a equipe de professores à pesquisa;  

6. O possibilitar ações de formação continuada que garantissem ao professor 

conhecimento com relação ao mundo percebido – consigo mesmo, com o outro e com 

o meio, e; 

7. A efetivação da Aprendizagem Significativa das crianças, por meio de um processo 

de ensino e aprendizagem dinâmico e interativo, que preze pelas relações e considere os 

seus conhecimentos prévios. 

 

Esse estudo se constitui uma inovação ao registrar e analisar atividades desenvolvidas 

nas quais é possível assinalar: a) a transformação e avanços dos professores na maneira de 

planejar e executar suas aulas com sensibilidade, percepção aguçada, aproximação, e atenção 

às necessidades e possibilidades dos alunos; b) a disponibilidade de pesquisar e aprender; c) 

responder às manifestações das crianças em atividades realizadas, nas quais mostraram 

consideração àquilo que o aluno já sabia, fato que proporcionou melhor interação com outras 

crianças, com o professor e com o objeto de conhecimento e; d) o estudo apresenta registros de 

momentos vivenciados que revelam uma riqueza imensurável caracterizada pela ação docente 

de forma sensível e atenta ao desenvolvimento e aprendizagem de seus alunos, ações essas que 

denotam emancipação cognitiva e afetiva. 

A análise das situações vivenciadas nas escolas, denotam as condições para uma 

formação integral e para a ocorrência da Aprendizagem Significativa. Pode-se considerar que 

todos os objetivos foram atingidos uma vez que a análise proporcionou as condições para 

verificar que, no “Projeto Princípio do Saber”, o professor da educação infantil compreende o 

embasamento teórico do Modelo Cognitivo-Interacionista, o que o leva a refletir sobre suas 

práticas pedagógicas com mais propriedade, garantindo a ampliação dos repertórios de 

atividades desenvolvidas com foco na percepção e aprendizagem significativa das crianças. 

Registrou-se também o avanço da percepção das professoras sobre si, o outro e o 

derredor. Os professores partiram da reflexão sobre as suas ações pedagógicas e 

proporcionaram atividades considerando as necessidades específicas da faixa etária da 
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Educação Infantil pesquisada, com a devida aproximação das crianças. Mostraram-se mais 

sensíveis, perceptivas, acolhedoras, capazes de educar e enxergar esta criança como sujeito 

singular. E essas ações foram frutos de pesquisa das professoras possibilitadas pela formação 

continuada oferecida e incentivada pela gestão escolar. 

O desenvolvimento foi notório, ao verificar-se a presença de atividades planejadas que 

garantiram à criança aprender significativamente brincando e se movimentando por meio das 

artes e suas linguagens. Demonstraram que a criança quando tem sua percepção corporal 

estimulada, torna-se um sujeito autônomo, mais seguro e participativo.  

Todo o trajeto percorrido resultou em aprendizagem de modo significativo para os 

alunos, caminhos que se constituíram entremeados de estudo, preparo e pesquisa de educadores 

corajosos, ousados em repensar a prática pedagógica e encetar uma caminhada desafiadora de 

construir conhecimento na infância partindo do pensamento cinestésico e do aguçar da 

percepção diante de um mundo contemporâneo anestesiado de sensibilidade. 

Os resultados obtidos, permitem considerar que o investimento em propostas inovadoras 

para a Educação Infantil contribui significativamente para o desenvolvimento cognitivo, motor, 

afetivo, social e perceptivo das crianças e foi um facilitador para a ocorrência da Aprendizagem 

Significativa. Outro aspecto importante a salientar é que toda a equipe de professores sentiu-se 

motivada impulsionada pelos momentos de formação continuada a estudar e pesquisar mais 

para compreender os processos de desenvolvimento dos seus alunos. 

Os professores aprofundaram seus estudos sobre a Aprendizagem Significativa de 

Ausubel, sobre a Fenomenologia da Percepção de Merleau–Ponty e sobre as linguagens das 

artes e suas manifestações na Educação Infantil. Agregaram, também, as famílias das crianças 

nesse processo, envolvendo-os por meio de questionários e pesquisas das crianças, na aquisição 

de recicláveis para o desenvolvimento das atividades e convidando-os a participar das aulas 

para compartilhamento de suas experiências com as crianças sobre as temáticas abordadas. 

Ações que exalaram percepção e sensibilidade. 

Espera-se que os resultados deste estudo contribuam para a elaboração e 

desenvolvimento de projetos pedagógicos na Educação Infantil que se apresentam carentes da 

corporeidade assumida de um “jeito leve e solto”; que permitam às crianças o desenvolvimento 

integral de suas identidades por meio do brincar, expressar-se, interagir, movimentar-se pelo 

espaço escolar, com o intuito de erradicar projetos que apresentam práticas engessadas e 

marcadas por atividades mecânicas, carentes de compreensão e reflexão, dos quais ficam quase 

sempre excluídos os momentos de expressão artística na infância. 
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Nesse sentido, o estudo ajudará na elaboração de propostas pedagógicas coerentes, que 

enxerguem a criança como sujeito singular e o seu corpo como fonte de interação e 

conhecimento, uma vez que os resultados apontaram que os investimentos dos professores 

numa educação com sensibilidade e percepção aguçadas, propiciaram com êxito a 

aprendizagem significativa de seus alunos. 

A Educação Infantil é o alicerce para a criança no seu processo de desenvolvimento e 

aprendizagem e, com as ações desenvolvidas nas escolas com base no Modelo Cognitivo-

Interacionista, as  crianças tiveram a oportunidade de aprender significativamente pelo brincar 

e com envolvimento nas linguagens artísticas, que muito contribuíram para que elas sentissem 

aqueles momentos de maneira leve e única, marcados pela satisfação estampada em seus rostos 

pois lhes foi possibilitado o envolvimento com todo o corpo nas atividades propostas, conforme 

ficou evidenciado nos registros fotográficos apresentados. 

Portanto, ao considerar essas situações de aprendizagem, fica evidenciada a importância 

do despertar perceptivo na infância como fonte de conhecimento para a vida. Esse despertar 

perceptivo dá acesso à corporeidade no processo de aprendizagem da criança e possibilita maior 

sensibilidade e percepção em  relação ao aprendido, mais interação com os amigos, maior 

exploração dos objetos, mais movimentos corporais, motricidade, maior vontade de aprender, 

maior amplitude das condições de alfabetização da língua materna e letramento, mais condições 

de ocorrência da alfabetização matemática desde a mais tenra idade, resultando na ocorrência 

de Aprendizagem Significativa na Educação Infantil. 

Ao final deste estudo, recomenda-se a sua continuação por meio de novas temáticas   

que contemplem outras inovações na área da Educação Infantil: pela pesquisa da criança com 

foco na garantia de sua infância, proposta que se traduz em gigantesco desafio na era 

tecnológica vivenciada e tão marcada pelo afastamento corporal e anestesia dos sentidos; por 

pesquisas que ofereçam visibilidade à importância da Educação Infantil para as crianças e a 

sociedade; enfim, por pesquisas que despertem os corações anestesiados, aquecendo-os com os 

sorrisos das crianças que têm oportunidade de criar e aprender de forma plena, inspirando-os a 

romper paradigmas estagnados e evitar o perigo dos extremos, tanto com relação à corporeidade 

quanto ao cerebralismo exacerbado e, desta forma, transformar com coragem e determinação o 

que está posto de forma equivocada, instituindo, assim, uma pedagogia do fantástico, que 

pretende superar a dualidade mente/corpo, razão/emoção, em direção a um saber mais 

abrangente e integrado, saber que vai além do conhecimento e da informação – saber sensível 

– que coaduna às reais necessidades de desenvolvimento e aprendizagem das crianças, desde a 

mais tenra idade. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1 - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Esta pesquisa faz parte da tese de doutoramento “O MODELO PEDAGÓGICO 

COGNITIVO-INTERACIONISTA: PERSPECTIVAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL” da 

aluna Débora Cardoso da Silva, sob a orientação da Profa Dra. Elcie Salzano Masini, da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie.  Antecipadamente agradecemos a sua participação 

neste estudo. 

Objetivo do Estudo 

O objetivo principal deste trabalho é analisar se a ampliação do perceber, solo da Aprendizagem 

Significativa, como fundamentação teórica do Modelo Pedagógico Cognitivo - Interacionista 

contribuiu para uma maior compreensão e reflexão sobre as práticas educacionais dos 

professores da Educação Infantil. 

A entrevista é composta por algumas perguntas fechadas destinadas à caracterização da 

Instituição e do Respondente e por 12 perguntas abertas. O tempo estimado de duração é de 

45min. a 1h. 

 

Perguntas Fechadas – Entrevistas Professoras 

 

I - CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO  

1- Nome da Instituição e ano de sua fundação:  

2- Número de professores e auxiliares na Educação Infantil:   

3- Número de alunos atendidos: 

II – CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE  

1- Nome:   

2- Cargo:   

3- Formação Profissional:   

4- Tempo na Instituição:   

5- Escolaridade:    

III – Perguntas Abertas Professoras 

1. O modelo pedagógico utilizado nos livros do Sistema Mackenzie de Ensino (SME) da 

Educação Infantil é o Cognitivo-Interacionista que preza pelo processo relacional (Teoria da 

Aprendizagem Significativa), resgatando a sensibilidade, a percepção e a reflexão nas ações 

educacionais. As propostas pedagógicas, que você utilizou para suas aulas, embasadas nesse 
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modelo contribuíram para o ampliar de sua percepção sobre si, sobre a criança e sobre seu 

entorno? De que forma? 

2. As propostas pedagógicas embasadas no Modelo Cognitivo-Interacionista (MCI) 

contribuíram para o ampliar da sensibilidade e da percepção nas suas ações pedagógicas? 

3. As propostas pedagógicas embasadas no Modelo Cognitivo-Interacionista (MCI) 

contribuíram para o ampliar de sua compreensão e reflexão sobre suas propostas educacionais? 

De que forma? 

4. Qual a relevância do trabalho com o corpo das crianças (aguçar da percepção, valorização 

dos sentidos, movimentos, gestos) no processo de ensino e aprendizagem da Educação Infantil?  

5.  As crianças de hoje não brincam e interagem com outras como em tempos passados. Um 

dos motivos se dá pela vida urbana mais individualizada, bem como, ao advento de novas 

tecnologias que imprimem nas crianças um novo ritmo de viver. Diante desse fato, como você 

desenvolveu suas propostas pedagógicas de modo a garantir às crianças formas de aprender 

brincando e percebendo? 

6. As propostas pedagógicas dos livros didáticos do SME -  Educação Infantil contribuíram 

para a valorização dos sentidos e do movimento do corpo da criança? 

7. As linguagens da arte como eixo integrador do currículo garantiram às crianças as 

brincadeiras e interações? De que forma? 

8. As linguagens da arte como eixo integrador do currículo garantiram às crianças a 

inicialização da alfabetização e letramento? Como? 

9. A atividades desenvolvidas com eixo integrador nas linguagens da arte (musical, visual, 

teatral e dança) contribuíram para o aguçar da percepção das crianças? 

10. Todos os livros do SME da Educação Infantil partem de um tema com a finalidade de 

levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos e aguçar do perceber. Qual a importância 

desse procedimento para a efetivação do processo de Aprendizagem Significativa? Você o 

colocou em prática em suas aulas? 

11. Que instrumentos você utiliza para acompanhar o desenvolvimento e aprendizagem de seus 

alunos? 

12. A Aprendizagem Significativa preza pelo processo relacional dos conhecimentos prévios 

do aluno ao novo conhecimento apresentado pelo professor e tem como solo de 

desenvolvimento o aguçar da percepção. Se este perceber foi ampliado em suas aulas, você 

acredita que houve compreensão e reflexão de conceitos por parte das crianças, ou seja, ocorreu 

a Aprendizagem Significativa? 

 

 

 

 



 

 

163 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS DIRETORES E COORDENADORES 

PEDAGÓGICAS 

I - CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO  

 

1- Nome da Instituição e ano de sua fundação:  

2- Número de professores e auxiliares na Educação Infantil:   

3- Número de alunos atendidos: 

II – CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE  

1- Nome:   

2- Cargo:   

3- Formação Profissional:   

4- Tempo na Instituição:   

5- Escolaridade:    

III–PERGUNTAS ABERTAS DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS 

1. O modelo pedagógico utilizado nos livros do Sistema Mackenzie de Ensino (SME) da 

Educação Infantil é o Cognitivo-Interacionista que preza pelo processo relacional (Teoria da 

Aprendizagem Significativa), resgatando a sensibilidade, a percepção e a reflexão nas ações 

educacionais. De que forma este modelo foi apresentado às professoras? 

2. O Modelo pedagógico Cognitivo-Interacionista faz parte do Projeto Político Pedagógico da 

escola?  

3. Houve momentos de estudo sobre o Modelo Cognitivo-Interacionista (MCI) com as 

professoras? 

4. Houve estudo sobre a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) com as professoras? 

5. As propostas pedagógicas embasadas no Modelo Cognitivo-Interacionista (MCI) 

contribuíram para o ampliar da compreensão e reflexão de sua equipe de professoras? De que 

forma? 

6. Quais foram as estratégias utilizadas para o ampliar do perceber das professoras com relação 

a si, ao outro e ao seu entorno, nos momentos de formação continuada? 

7. A sua equipe de professoras teve a percepção e a sensibilidade ampliadas? Em caso 

afirmativo, em quais ações pedagógicas ficaram mais evidentes essa ampliação do perceber e 

do sensível? 

8. Como são as avaliações dos resultados das reuniões de formação continuada? 

9. O MCI, que embasa teoricamente os livros do SME da Educação Infantil, contribuiu para a 

ocorrência da Aprendizagem Significativa das crianças? 
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APÊNDICE 2 – ENTREVISTA COM A PROFESSORA A 

 

I - CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO  

1- Nome da Instituição e ano de sua fundação: Colégio Mackenzie - 1870 

2- Número de professores e auxiliares na Educação Infantil:   

3- Número de alunos atendidos: 

II – CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE  

1- Nome: Janaina dos Santos Rocha Ferraria.   

2- Cargo: Professora Titular Educação Infantil. 

3- Formação Profissional: Pedagoga e Psicopedagoga 

4- Tempo na Instituição: 7 anos na Educação Infantil e 17 anos no total na instituição  

5- Escolaridade: Pós-Graduada.  

 

III – RESPOSTAS DA “PROFESSORA A” ÀS QUESTÕES ABERTAS  

1. O modelo pedagógico utilizado nos livros do Sistema Mackenzie de Ensino (SME) da 

Educação Infantil é o Cognitivo-Interacionista que preza pelo processo relacional, resgatando 

a sensibilidade, a percepção e a reflexão nas ações educacionais. As propostas pedagógicas, que 

você utilizou para suas aulas, embasadas nesse modelo contribuíram para o ampliar de sua 

percepção sobre si, sobre a criança e sobre seu entorno? De que forma? 

R: Acredito que sim, pois procuro além de oferecer as atividades, ampliar os conteúdos já 

existentes nos livros do SME, valorizar o que o aluno já sabe e fazer um link com os novos 

conteúdos a partir das várias áreas do conhecimento, acredito que a forma como as atividades 

nos são apresentadas ajudam a perceber a mim mesma e perceber o aluno, nesse contexto. Com 

isso terá sentido o ensino que quero transmitir para meu aluno quando começa em mim esse 

entendimento. 

2. As propostas pedagógicas embasadas no Modelo Cognitivo-Interacionista (MCI) 

contribuíram para o ampliar da sensibilidade e da percepção nas suas ações pedagógicas? 

R: Sim, Sempre estimulo meu aluno a pensar e participar das aulas, porque esses momentos de 

interação são importantes para consolidar o ampliar da sensibilidade e da percepção em minhas 

ações pedagógicas. Na educação infantil, os livros do SME propõem um momento muito 

importante de roda de conversa que consolida essas ações pedagógicas sensíveis e com 

percepção constante. Momento de parada para ouvir e perceber cada criança.  

3. As propostas pedagógicas embasadas no Modelo Cognitivo-Interacionista (MCI) 

contribuíram para o ampliar de sua compreensão e reflexão sobre suas propostas educacionais? 

De que forma? 

R: Sim, Procuro considerar como ponto de partida para a minha ação educativa os 

conhecimentos que os alunos trazem em função de suas mais variadas experiências. A partir 

disto, ampliar e aprofundar os conhecimentos fará com que se sintam respeitados em sua 

capacidade de ser e pensar. Essa interação do aluno com o objeto do conhecimento ampliara a 

compreensão e reflexão mediante a minha orientação e intervenção. 

4. Qual a relevância do trabalho com o corpo das crianças (aguçar da percepção, valorização 

dos sentidos, propriocepção, movimentos, gestos) no processo de ensino e aprendizagem da 

Educação Infantil?  

R: A Relevância desse trabalho com o corpo é uma forma da criança expressar a sua 

individualidade, reconhecer-se a si mesma no espaço, e perceber as coisas que a rodeiam. As 

atividades com o corpo podem ser realizadas de maneira lúdica, direcionado num contexto de 
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jogos motores, musicalização, artes e suas linguagens e em todas as áreas que, aliadas às 

atividades didático-pedagógicas, mostram-se instrumentos educativos imprescindíveis para a 

aprendizagem infantil. Essas vivências corporais favorecem a aprendizagem, uma vez que por 

meio delas pode-se experimentar sensações e explorar os movimentos do corpo no espaço, 

possibilitando uma aprendizagem de maneira significativa para as crianças.  

5. As crianças de hoje não brincam e interagem com outras como em tempos passados. Um dos 

motivos se dá pela vida urbana mais individualizada, bem como, ao advento de novas 

tecnologias que imprimem nas crianças um novo ritmo de viver. Diante desse fato, como você 

desenvolveu suas propostas pedagógicas de modo a garantir às crianças formas de aprender 

brincando e percebendo? 

R: Resgatando as brincadeiras antigas, possibilitando às crianças conhecimento de que brincar 

não é apenas manusear objetos e jogos eletrônicos, e sim participar da construção do brinquedo, 

interagindo com os colegas nas brincadeiras e desenvolvendo valores importantes na formação 

do ser humano. Inclusive este ano, em nossa Mostra do Conhecimento vamos resgatar as 

cantigas de rodas antigas proporcionando ampliar o universo lúdico e cultural da criança.  

6. As propostas pedagógicas dos livros didáticos do SME - Educação Infantil contribuíram para 

a valorização dos sentidos e do movimento do corpo da criança? 

R: Sim, Cabe ao professor, com essa proposta pedagógica propiciar uma aula prazerosa, seja 

com músicas, exercícios, jogos, entre outras atividades, trabalhando didaticamente a 

aprendizagem de forma divertida, e ao mesmo tempo significativa. Isso possibilita  a percepção 

da importância de atividades lúdicas que envolvam o movimento para o desenvolvimento e 

estímulo do sistema proprioceptivo e motor das crianças. 

7. As linguagens da arte como eixo integrador do currículo garantiram às crianças a 

inicialização da alfabetização e letramento? Como? 

R: As artes e suas linguagens proporcionam um ampliar de possibilidades de inserção ao mundo 

letrado. As leituras de formas e imagens ajudam a criança a acessar o universo dos símbolos 

evitando que ela estranhe ou tenha dificuldade mais tarde! Toda a educação se dá de forma 

processual, e as linguagens da arte, sem dúvida, garantiram um ambiente promissor de 

alfabetização e letramento. 

8. As linguagens da arte como eixo integrador do currículo garantiram às crianças as 

brincadeiras e interações? De que forma? 

R: Garante, porque as crianças aprendem enquanto fazem arte e brincam, e a brincadeira faz 

com que ela tenha uma relação natural com o mundo em sua volta, compartilhando suas 

emoções, promovendo a socialização e aprendizagem para uma vida toda. As brincadeiras  

contribuem para o enriquecimento cultural e ampliam as possibilidades de interação entre os 

alunos. A oportunidade de brincar fazendo arte, seja pintando, cantando, dançando, 

representando possibilita às crianças um espaço para resolução dos problemas que a rodeiam. 

Exemplo: Para ensinar o reconhecimento do nome próprio da criança. Eu brinco com a música 

“ A Canoa Virou e Dança da Cadeira”. 

9.  As atividades desenvolvidas com eixo integrador nas linguagens da arte (musical, visual, 

teatral e dança) contribuíram para o aguçar da percepção das crianças? 

R: Contribui, porque essas atividades são importantes na vida da criança, colaborando com 

desenvolvimento expressivo. Sendo assim, a partir do momento que o professor estimula seu 

aluno a investigar, inventar e explorar a criança consegue desenvolver sua criatividade 

proporcionando atividades significativas. 
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10. Todos os livros do SME da Educação Infantil partem de um tema com a finalidade de 

levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos e aguçar do perceber. Qual a importância 

desse procedimento para a efetivação do processo de Aprendizagem Significativa? Você o 

colocou em prática em suas aulas? 

R: Conceder a aprendizagem significativa é assegurar que a criança adquira conhecimentos para 

a vida. O resultado disso é quando o aluno participa e expõe suas opiniões, demonstrando que 

entendeu e assimilou os conceitos trabalhados e consegue fazer sozinho. 

Exemplo: Em uma aula de pescaria do SME, trabalhei de diversas maneiras como funciona uma 

pescaria e a preservação do ambiente. As crianças participaram tanto que envolveu até a família. 

Esse foi o resultado que de fato houve aprendizagem significativa, pois foi conquistada por 

meio das interações. O vovô da aluna Elisa, o Senhor Roberto veio para escola, mostrar todos 

os equipamentos que ele usa para sua pescaria e reforçou o que eu havia falado para as crianças 

sobre a importância da preservação do ambiente. Elas aprenderam de verdade e com 

significado. 

11. Que instrumentos de avaliação você utiliza para acompanhar o desenvolvimento e 

aprendizagem de seus alunos? 

R: Acredito que devido ao processo de construção do pensamento da criança na educação 

infantil a minha avaliação é contínua e realizada ao longo do processo, utilizando-se como 

instrumento a observação individual e relatório escrito envolvendo aspectos como participação, 

interesse e conhecimento adquirido. 

12.  A Aprendizagem Significativa preza pelo processo relacional dos conhecimentos prévios 

do aluno ao novo conhecimento apresentado pelo professor e tem como solo de 

desenvolvimento o aguçar da percepção. Se este perceber foi ampliado em suas aulas, você 

acredita que houve compreensão e reflexão (resolver situações) de conceitos por parte das 

crianças, ou seja, ocorreu a Aprendizagem Significativa? Dê exemplos ocorridos na prática.  

R: Darei um exemplo de como é minha pratica em sala de aula. No SME tem uma atividade de 

formar grupos de patos: Primeiro verifiquei os conhecimentos prévios dos alunos, fiz toda a 

contextualização do que são agrupamentos, trabalhando com botões. Depois de trabalharmos 

bastante no concreto, fizemos agrupamentos. 

A partir dessa contextualização as crianças conseguiram entender o que era agrupamento e 

assim fizeram no livro do SME a formação de grupos de patos. Para reforçar essa aprendizagem, 

a partir da compreensão das crianças em relação ao agrupamento por atributo de cores, 

desenvolvemos uma atividade de artes com o título “a primavera floresceu no jardim I “ com o 

material que tínhamos dos botões agrupados por cada criança.   Sempre procuro dialogar com 

várias áreas do conhecimento para de fato ocorrer a aprendizagem significativa. 
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APÊNDICE 3 – ENTREVISTA COM A PROFESSORA B 

I - CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO  

1- Nome da Instituição e ano de sua fundação: Instituto Presbiteriano Mackenzie 

2- Número de professores e auxiliares na Educação Infantil:   

3- Número de alunos atendidos: 

II – CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE  

1- Nome: Daniela Beraguas Tarjino 

2- Cargo: Professora de Educação Infantil  

3- Formação Profissional: Pedagoga com especialização em Neurociências e Psicologia 

Aplicada 

4- Tempo na Instituição: 6 anos 

5- Escolaridade: Pós Graduação   

III – RESPOSTAS DA “PROFESSORA B” ÀS PERGUNTAS ABERTAS 

1. O modelo pedagógico utilizado nos livros do Sistema Mackenzie de Ensino (SME) da 

Educação Infantil é o Cognitivo-Interacionista que preza pelo processo relacional (Teoria da 

Aprendizagem Significativa), resgatando a sensibilidade, a percepção e a reflexão nas ações 

educacionais. As propostas pedagógicas, que você utilizou para suas aulas, embasadas nesse 

modelo contribuíram para o ampliar de sua percepção sobre si, sobre a criança e sobre seu 

entorno? De que forma? 

R: Este modelo pedagógico nos permite refletir sobre a aprendizagem não somente como 

conteúdo e sim como maneiras diferentes de aprender, considerando os conhecimentos prévios 

do aluno para contextualização e integração dos conhecimentos. Vivenciamos experiências 

concretas para que faça sentido àquilo que aprendemos, utilizando o papel, dentre outras 

possibilidades, como sistematização de um trabalho integral. 

2. As propostas pedagógicas embasadas no Modelo Cognitivo-Interacionista (MCI) 

contribuíram para o ampliar da sensibilidade e da percepção nas suas ações pedagógicas? 

R: Sim, perceber o aluno como ser integral, não dissociando o cognitivo do social e emocional, 

nos proporciona um lecionar empático que gera troca e reflexão entre professor e aluno e seus 

respectivos pares. Esse olhar diferenciado nos fornece várias possibilidades de aprendizagens, 

tornando a caminhada escolar significativa. 

3. As propostas pedagógicas embasadas no Modelo Cognitivo-Interacionista (MCI) 

contribuíram para o ampliar de sua compreensão e reflexão sobre suas propostas educacionais? 

De que forma? 

 

R: Com toda a certeza, mudando paradigmas, renovando caminhos e maneiras diferentes de 

ensinar o mesmo conteúdo. Refletindo sobre a prática, observando e avaliando o quanto cada 

aluno vivência o conhecimento de maneira leve, porém significativa. E o mais importante é 



 

 

168 

compreender que as necessidades mudam o tempo todo e que a flexibilidade e sensibilidade são 

essenciais para toda e qualquer prática que busca mais assertividade. 

4. Qual a relevância do trabalho com o corpo das crianças (aguçar da percepção, valorização 

dos sentidos, movimentos, gestos) no processo de ensino e aprendizagem da Educação Infantil?  

R: Peça chave para a aprendizagem significativa é a percepção de si para o outro. Quanto mais 

eu percebo o meu corpo com potencialidades e capacidades de sentir, ouvir, entender, observar, 

degustar e agir, mais habilidades que sou capaz de desenvolver me tornando um ser integral e 

reflexivo. 

5.  As crianças de hoje não brincam e interagem com outras como em tempos passados. Um 

dos motivos se dá pela vida urbana mais individualizada, bem como, ao advento de novas 

tecnologias que imprimem nas crianças um novo ritmo de viver. Diante desse fato, como você 

desenvolveu suas propostas pedagógicas de modo a garantir às crianças formas de aprender 

brincando e percebendo? 

R: Com a vivência de sala de aula aprendi que não devemos encarar a tecnologia como uma 

concorrente, mas sim como uma ferramenta facilitadora do conhecimento. O perfil do aluno vai 

mudando a cada ano e da mesma maneira que em gerações passadas o brincar era inato. Nesta 

geração a tecnologia é inata à criança. Sendo assim o nosso papel enquanto educadores é ensiná-

los a brincar, explorar o brinquedo a brincadeira que faça sentido, que construa pontes e que 

contextualize situações para que através do brincar o aluno ressignifique sua percepção de 

mundo e aprenda a utilizar a tecnologia com objetivo na construção de saberes. 

6. As propostas pedagógicas dos livros didáticos do SME -  Educação Infantil contribuíram 

para a valorização dos sentidos e do movimento do corpo da criança? 

R: O corpo na educação infantil e seus sentidos são ferramentas fundamentais de aprendizagens, 

através deles que os alunos experimentam saberes, desenvolvendo habilidades motoras, sócio 

afetivas e cognitivas. Sendo assim, facilita a apropriação do conhecimento, vivenciando os 

conteúdos no concreto para que tenha significado no papel. 

7. As linguagens da arte como eixo integrador do currículo garantiram às crianças as 

brincadeiras e interações? De que forma? 

R: Sim, pois o aluno desenvolve sua imaginação e criatividade para o brincar, a partir de um 

olhar que proporcionam mais possibilidades para o mesmo brinquedo, brincadeira, história e 

músicas já conhecidas. A interação torna-se mais significativa, à medida que os alunos criam 

novos repertórios nas brincadeiras interagindo, explorando e vivenciando com seus pares.  

8. As linguagens da arte como eixo integrador do currículo garantiram às crianças a 

inicialização da alfabetização e letramento? Como? 

R: A arte proporciona uma leitura de mundo, onde através de contextos e imagens, permitido 

que a criança desenvolva a oralidade com opiniões, criatividade e reflexão do que se vê. Amplia 

repertório e faz com que o aluno interprete ressignifique e expresse seus sentimentos. 

9. A atividades desenvolvidas com eixo integrador nas linguagens da arte (musical, visual, 

teatral e dança) contribuíram para o aguçar da percepção das crianças? 
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R: Sem dúvida, pois se faz necessário que o aluno utilize e perceba as várias partes do corpo, 

aguçando a visão, audição, tato e paladar. Sendo que ajuda e desenvolve sua percepção e 

consciência do corporal. 

10. Todos os livros do SME da Educação Infantil partem de um tema com a finalidade de 

levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos e aguçar do perceber. Qual a importância 

desse procedimento para a efetivação do processo de Aprendizagem Significativa? Você o 

colocou em prática em suas aulas? 

R: Acredito que o conhecimento só se torna significativo quando faço parte dele, ou seja, as 

crianças precisam vivenciar os saberes. Em minhas aulas procuro sempre fazê-los experimentar 

o conteúdo abordado, através de jogos, brincadeiras, rodas de conversas e ações concretas para 

que possam apropriar-se do conhecimento em questão. 

Exemplo: Trabalhamos com as fases da borboleta, então antes de começarmos o assunto eles 

trazem uma pesquisa com curiosidade e a vida das borboletas com a ajuda dos pais, depois com 

as pesquisas em mãos fazemos uma roda de conversa para colher os conhecimentos prévios, 

adquiridos nesta pesquisa e logo após marcamos no laboratório de biologia para que os 

estudantes e professores expliquem e exponham as fases e tipos de borboletas. Enfim, em sala 

pedimos para que as crianças apresentem oralmente e através de desenho o que aprenderam 

sobre o assunto.  

11. Que instrumentos de avaliação você utiliza para acompanhar o desenvolvimento e 

aprendizagem de seus alunos? 

R: Através da avaliação formativa, ou seja, aquela que é construída ao longo do processo 

escolar, observando e interferindo na aprendizagem. Tendo como finalidade considerar o 

desenvolvimento integral do aluno, proporcionando ao professor avaliar e acompanhar este 

processo a partir de objetivos bem estabelecidos. 

12. A Aprendizagem Significativa preza pelo processo relacional dos conhecimentos prévios 

do aluno ao novo conhecimento apresentado pelo professor e tem como solo de 

desenvolvimento o aguçar da percepção. Se este perceber foi ampliado em suas aulas, você 

acredita que houve compreensão e reflexão de conceitos por parte das crianças, ou seja, ocorreu 

a Aprendizagem Significativa? Dê exemplos ocorridos na prática. 

R: Sim, vou citar um exemplo: Quando preparo uma aula que vou trabalhar o número 2 na 

construção de pares. Faço um levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos em roda, 

percebo tudo que trazem de contribuições para este assunto e a partir deste levantamento 

desenvolvo minha aula, fazendo com que eles tirem o tênis coloquem no meio da roda e formem 

pares, pergunto a diferença entre um tênis e um par de tênis, peço para que formem duplas com 

os amigos formando uma dança, dança das cadeiras de pares…Sendo assim, quando toda essa 

contextualização fez sentido no concreto e o aluno já apropriou-se deste repertório, passamos 

para a atividade no papel, onde consigo perceber o quão significativo foi ou não minha aula. 
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APÊNDICE 4 – ENTREVISTA COM A PROFESSORA C 

I - CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO  

1- Nome da Instituição e ano de sua fundação: Colégio Presbiteriano Mackenzie. 1870. 

2- Número de professores e auxiliares na Educação Infantil: 25 professores (regentes e 

específicos); 9 auxiliares educacionais 

3- Número de alunos atendidos: 230 

II – CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE  

1- Nome:  Cynthia Campelo Schneider 

2- Cargo:  Professora de Música 

3- Formação Profissional:  

4- Tempo na Instituição: 13 anos 

5- Escolaridade: Musicista, Compositora e Pedagoga. Especialista em Linguagens 

Artísticas e Doutoranda em Educação, arte e História da cultura. 

 

III – RESPOSTAS DA “PROFESSORA C” ÀS PERGUNTAS ABERTAS 

1. O modelo pedagógico utilizado nos livros do Sistema Mackenzie de Ensino (SME) da 

Educação Infantil é o Cognitivo-Interacionista que preza pelo processo relacional (Teoria da 

Aprendizagem Significativa), resgatando a sensibilidade, a percepção e a reflexão nas ações 

educacionais. As propostas pedagógicas, que você utilizou para suas aulas, embasadas nesse 

modelo contribuíram para o ampliar de sua percepção sobre si, sobre a criança e sobre seu 

entorno? De que forma? 

R: Sim! Foram diferentes momentos para balizar a relação pessoal com o entorno, com os outros 

e comigo mesma. Mesmo tendo o elemento sensibilidade e percepção muito dentro da 

linguagem musical, colocando a “lente” da referida teoria, proporcionou um refinamento nessa 

verificação. Foi possível trazer elementos artísticos vividos de maneira mais contextualizada, 

retomando situações que necessitavam de uma leveza e sensibilidade maior, como por exemplo, 

existência hoje de um olhar diferente para coletar elementos sonoros para uma composição: 

estamos eu e o outro em um diálogo mais profundo. 

2. As propostas pedagógicas embasadas no Modelo Cognitivo-Interacionista (MCI) 

contribuíram para o ampliar da sensibilidade e da percepção nas suas ações pedagógicas?  

 

R: Sim!  

3. As propostas pedagógicas embasadas no Modelo Cognitivo-Interacionista (MCI) 

contribuíram para o ampliar de sua compreensão e reflexão sobre suas propostas educacionais? 

De que forma? 

R: Sim! Mudança de “lente”. Repensar o cotidiano das práticas utilizadas em cada atividade 

com a ciência mais pontuada da mudança de “público”, a pesar de todos terem em média a 

mesma idade. O olhar está mais singular e direcionado para o entendimento maior em conhecer, 

entender, compreender os próprios limites, dando mais profundidade com o que se faz tendo 

uma seleção mais balizada.  

4. Qual a relevância do trabalho com o corpo das crianças (aguçar da percepção, valorização 

dos sentidos, movimentos, gestos) no processo de ensino e aprendizagem da Educação Infantil?  
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R: Os elementos de trabalho da linguagem musical partem do uso da matéria-prima som e 

silêncio. Também, a música é uma linguagem artística que só existe, só consegue ser sentida, 

por meio de um executor (instrumentista ou cantor). Enquanto na partitura, ela é uma vida em 

silêncio, uma história para ser contada, um papel escrito que nem todos conseguem ler, e, 

conseguindo, todos os sentimentos ali postos, precisam ser conversados e não ditos. Assim, o 

movimento, maior ou menor; o olhar, penetrante ou relaxado; o sorriso, largo ou contido; o uso 

dos de diferentes músculos do corpo, etc., proporcionam para as crianças uma relação não 

apenas de tranquilidade, de pertencimento, mas também de um aprendizado musical que será 

reconhecido não apenas naquele momento, mas será identificado e perceptível em outros 

momentos e em diferentes gêneros musicais. 

5.  As crianças de hoje não brincam e interagem com outras como em tempos passados. Um 

dos motivos se dá pela vida urbana mais individualizada, bem como, ao advento de novas 

tecnologias que imprimem nas crianças um novo ritmo de viver. Diante desse fato, como você 

desenvolveu suas propostas pedagógicas de modo a garantir às crianças formas de aprender 

brincando e percebendo?  

R: Fazendo! Se aprende a cantar cantando, se aprende a tocar tocando, se aprende a falar 

falando, se aprende a interpretar percebendo, ouvindo a si e ao outro. Aprendo a execução de 

elementos rítmicos marcando passos, indo e voltando com escalas musicais, com percussão 

corporal e instrumental. Se acerta os tempos quando se tem noção do que está acontecendo no 

entorno. 

6. As propostas pedagógicas dos livros didáticos do SME -  Educação Infantil contribuíram 

para a valorização dos sentidos e do movimento do corpo da criança? 

R: Sim! Sim! A Música leva ao movimento! E, dependendo da atividade desenvolvida, a música 

cantada, todos os sentidos são explorados de forma lúdica e cantante. 

7. As linguagens da arte como eixo integrador do currículo garantiram às crianças as 

brincadeiras e interações? De que forma? 

R: Sim! As linguagens artísticas “carregam” em si estruturas de aprendizagem e entendimento 

que coadunam com o aprender de maneira participativa, de interação, criação de regras, 

movimento. Esse tipo de abordagem diferencia das estruturas comumente apresentadas em 

outros modelos de aprendizagem. 

8. As linguagens da arte como eixo integrador do currículo garantiram às crianças a 

inicialização da alfabetização e letramento? Como? 

R: Sim! Destaco o trato vocal. Abordagem pela linguagem da música trabalha colocação correta 

da voz falada e cantada, propiciando a verificação poética e sonora dos textos e sons que se 

ouvem, desenvolvendo a acuidade auditiva encaminhando para uma escuta mais acurada, 

perceptiva para o entendimento e apropriação da alfabetização e letramento.  

9. A atividades desenvolvidas com eixo integrador nas linguagens da arte (musical, visual, 

teatral e dança) contribuíram para o aguçar da percepção das crianças? 

R: Sim! É sempre um fazer que envolve as crianças e seus movimentos nesse espaço, seja 

pintando, dramatizando, dançando ou cantando, situações que aguçam sua percepção. 

 

10. Todos os livros do SME da Educação Infantil partem de um tema com a finalidade de 

levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos e aguçar do perceber. Qual a importância 

desse procedimento para a efetivação do processo de Aprendizagem Significativa? Você o 

colocou em prática em suas aulas? 
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R: É importante para se iniciar o processo de conhecimento que os alunos detêm. Entretanto, 

esse processo deve prosseguir ao longo de cada encontro, pois no desenvolver do trabalho no 

cotidiano é que conheceremos mais sobre o que eles sabem. É muito comum os alunos se 

manifestarem mostrando coisas e situações que às vezes no momento inicial não se vê. As 

condições, caminhos, apresentados no trabalho são pontos iniciais que devem ser alimentados 

em todo o processo e não apenas nesse momento inicial de fato. 

11. Que instrumentos de avaliação você utiliza para acompanhar o desenvolvimento e 

aprendizagem de seus alunos? 

R: A prática artística está muito associada com o fazer. Como dito anteriormente, se aprende a 

cantar, cantando; a tocar, tocando, etc. Dessa forma, a execução dessas habilidades de maneira 

coletiva e individual somam o primeiro caminho (certamente o principal) da avaliação. 

Também conversas sobre o que se vê ou não, fazem parte do processo. 

12. A Aprendizagem Significativa preza pelo processo relacional dos conhecimentos prévios 

do aluno ao novo conhecimento apresentado pelo professor e tem como solo de 

desenvolvimento o aguçar da percepção. Se este perceber foi ampliado em suas aulas, você 

acredita que houve compreensão e reflexão de conceitos por parte das crianças, ou seja, ocorreu 

a Aprendizagem Significativa? Dê exemplos ocorridos na prática. 

R: Um dos exemplos foi com atividade de percepção auditiva, que consistia em reconhecer a 

altura do som, grave e agudo, verificando o “movimento sonoro” da escala musical. Cada aluno 

tinha o seu momento de reconhecimento sozinho. Utilizando para isso sinos que reproduzem a 

escala, um dos alunos percebeu esse movimento quando disse: “Gente, quando fica mais fininho 

o som está subindo. Era quando a Prô ensinou a mover as mãos” – Manosolfa, solfejo com as 

mãos, “cantar” os sons com as mãos. 

Dança. Estávamos brincando de roda ao som de uma ciranda. O objetivo era que eles 

percebessem o tempo certo de bater o pé, o tempo forte. Depois de alguns giros (diversos dias 

brincando de ciranda), ouve-se: “você bate o pé como se tivesse tocando o tambor, bum!”. 

Encontrou o lugar. 

Novamente prática do sino - Reconhecendo o momento de silêncio na música. 

Para uma apresentação musical, o trabalho contemplava o uso dos sinos na introdução da 

música, sendo: 1º, 2º e 3ºs tempos tocando (som) 4º tempo sem tocar (silêncio). Enquanto 

estávamos executando em 3 grupos de 5 alunos, cada grupo com uma nota, alguns se perdiam. 

Foi repetido várias vezes quando um aluno falou: “é assim ó: toca, toca, toca e não toca, faz 

silêncio. É som, som, som e silêncio”. Fiquei feliz, mas devo confessar que não foi minha 

intenção de despertar isso na atividade. No momento, estava altamente preocupada com a 

performance para a apresentação. Estava exclusivamente pensando nisso. Depois da fala, voltei 

a pensar, me avaliar sobre o processo, verificando que em todo o tempo é necessário se estar 

atento para os variados momentos de aprendizagem (o que disse anteriormente). Foi um 

momento de avaliação desse meu processo no trabalho. 

 

 

 

 

 



 

 

173 

APÊNDICE 5 – ENTREVISTA COM A DIRETORA PEDAGÓGICA 

I - CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO  

1- Nome da Instituição e ano de sua fundação: Colégio Presbiteriano Comenius, ano de 

fundação: 29 de agosto de 2009  

Número de professores e auxiliares na Educação Infantil: Professores: 20 – Auxiliares: 02  

Número de alunos atendidos: 170  

 

II – CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE  

1- Nome: Nilda Abadia Frazão Cunha  

2- Cargo: Diretora Pedagógica  

3- Formação Profissional: Pedagoga 

4- Tempo na Instituição: 9 anos 

5- Escolaridade: Doutorado   

III – RESPOSTAS DA “DIRETORA E” ÀS PERGUNTAS ABERTAS 

1. O modelo pedagógico utilizado nos livros do Sistema Mackenzie de Ensino (SME) da 

Educação Infantil é o Cognitivo-Interacionista que preza pelo processo relacional (Teoria da 

Aprendizagem Significativa), resgatando a sensibilidade, a percepção e a reflexão nas ações 

educacionais. De que forma este modelo foi apresentado às professoras?  

 

R: Por meio de reuniões com a equipe do SME e sempre da Diretora Pedagógica. Essas reuniões 

são caracterizadas pela participação ativa de toda a equipe escolar. 

2. O Modelo pedagógico Cognitivo-Interacionista faz parte do Projeto Político Pedagógico da 

escola?  

R: Sim. O projeto Político Pedagógico é construído tendo como base teórica o MCI apresentado 

nos livros didáticos do Sistema Mackenzie de Ensino. 

3. Houve momentos de estudo sobre o Modelo Cognitivo-Interacionista (MCI) com as 

professoras?  

R: Sempre estudamos com as professoras, tanto nos momentos de formação continuada, como 

nos momentos de atendimento individual para que todas fiquemos alinhadas com relação ao 

modelo teórico usado. 

4. Houve estudo sobre a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) com as professoras?  

R: Sim, vários. Procuramos ficar sempre antenadas e aprimorar o conhecimento constantemente 

para que as professoras sempre melhorem sua prática e os alunos aprendam com significado. 

5. As propostas pedagógicas embasadas no Modelo Cognitivo-Interacionista (MCI) 

contribuíram para o ampliar da compreensão e reflexão de sua equipe de professoras? De que 

forma?  

R: Muito contribuem. Sabemos que os elementos biológicos e sociais não podem ser 

dissociados, exercem influência mútua e mais os aspectos lógicos da aprendizagem estão em 

constante interação. Tudo isso leva a equipe a pensar e refletir que o aluno passa a ser o sujeito 

da sua aprendizagem, ele é ser ativo que participa do processo escolar, o que requer do professor 

que compreenda e reflita sobre sua prática. 

6. Quais foram as estratégias utilizadas para o ampliar do perceber das professoras com relação 

a si, ao outro e ao seu entorno, nos momentos de HTPE?  
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R: Muita troca de experiência por meio de diálogos, de parar para ouvir e perceber o outro 

promovendo um ambiente de aprendizagem recíproco. 

7. A sua equipe de professoras teve a percepção e a sensibilidade ampliadas? Em caso 

afirmativo, em quais ações pedagógicas ficaram mais evidentes essa ampliação do perceber e 

do sensível?  

R: Sim. Caminhamos juntos: equipe diretiva + equipe de professores + família + alunos. “Um 

ao outro ajudou, e ao seu irmão disse: Esforça-te!” (Is 46.1). Estabelecendo união, coragem, 

amor. Sempre utilizando estratégias significativas e inovadoras, visando uma Educação 

Inclusiva.  

8. Como são as avaliações dos resultados das reuniões de formação continuada?  

R: Depoimentos, apresentações, aplicações, conclusões. Registro de todas as experiências.  

9. O MCI, que embasa teoricamente os livros do SME da Educação Infantil, contribuiu para a 

ocorrência da Aprendizagem Significativa das crianças?  

R:... Escolhemos o SME por que é um material que mais assemelha e dialoga com a nossa 

Proposta Pedagógica, pois considera o processo relacional, e vem contribuindo muito e 

enriquecendo tanto o ensino quanto a aprendizagem com significado. 
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APÊNDICE 6 – ENTREVISTA DA COORDENADORA PEDAGÓGICA 

I - CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO  

1- Nome da Instituição e ano de sua fundação: Colégio Presbiteriano Mackenzie 

2- Número de professores e auxiliares na Educação Infantil:  34 

3- Número de alunos atendidos: 230 

II – CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE  

1- Nome:  Denise Bréa lopes 

2- Cargo:  Coordenadora Pedagógica 

3- Formação Profissional:  Pedagoga 

4- Tempo na Instituição:  3 anos 

5- Escolaridade: Superior Completo   

III – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA - “COORDENAORA D”   

Estamos aqui,  hoje é dia 9 de março de 2018, eu estou com a minha amiga, maravilhosa, 

Denise, que com a sua sensibilidade de enxergar a educação e as pessoas, me tocou desde a 

primeira vez que eu a vi, que eu a conheci, que eu conversei com ela no primeiro momento. 

Nem lembro que ano foi, mas eu sei que foi muito gratificante. Foi em 2016. Essa  entrevista 

faz parte de uma  pesquisa de doutorado, eu que eu quero especificar para para Denise, que é o 

tema é o modelo pedagógico cognitivo interacionista, perspectivas na educação educação 

infantil e o objetivo principal analisar a ampliação do perceber como o solo está presente 

indicativo fundamentando né A questão teórica do modelo pedagógico cognitivo interacionista 

utilizado pelo. 

Livros didáticos do sistema Mackenzie de ensino. Então a primeira pergunta Denise posso 

começar o modelo pedagógico utilizado nos livros do sistema Mackenzie de ensino da educação 

infantil é o cognitivo interacionista que preza pelo processo relacional teoria da aprendizagem 

significativa resgatando a sensibilidade a percepção e a reflexão das ações educacionais;  de 

que forma Denise, esse modelo foi apresentado as professoras da sua equipe? 

 R: Este modelo foi apresentado por meio de cursos de capacitação. Quando um sistema chega ao Colégio 

Mackenzie então há uma série de cursos onde as professoras vão estudar os teóricos que embasam o modelo 

estudado, nesse caso, o cognitivo interacionista, entendendo que Ausubel é a base do estudo mas é claro 

que há um diálogo por exemplo com Vygotsky porque nós estamos falando em mediação de 

aprendizagem estamos falando do professor ter boas perguntas acionando o processo do pensar 

então elas passaram por uma série de capacitações. P:Ok, nessas capacitações, só para 

complementar, vocês então abordavam essa questão da do modelo cognitivo interacionista 

utilizando Ausubel e Vigotsky. R: Basicamente, eu não participei... mas, eu me interessando eu 

entrei aqui... inclusive de todo o material que foi dado... Por que! o que se deixou claro desde o 

início que foi introduzido era a importância do professor ser o autor da aula então o sistema. 

Ele vem a viabilizar trazendo os objetos de conhecimento mas quem estrutura aula quem 

estrutura a sequência didática é o professor. P: e nesse sentido Denise Você acredita que essa 

fenomenologia da percepção ou a percepção de merleau-p onty que é essa abertura ao outro, 
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estar em contato com outro, que lembra muito...R: SIM... P:você acha que é importante dando 

embasamento para esse modelo que vocês utilizam? R: assim,  eu não tenho profundidade no 

conhecimento do Melequeoque Ponty mas pelo que eu conheço dele até por conta da 

psicomotricidade, da relação corpo,  corpo com o espaço que ele traz né considero em Sim ele 

é um teórico que vai e traz um bom embasamento sim porque é a criança da Educação Infantil 

ela vai formando os modelos do aprender através dos. 

Sentidos ela usa um corpo inteiro nessa percepção do mundo então ela vai estruturando os 

saberes e desenvolvimento desenvolvendo o entendimento né então eu entendo os conceitos 

que vou trabalhar na educação infantil A partir do meu corpo a partir do uso de todos os sentidos 

eu não tô usando só audição e visão, eu to usando o Tato, eu tô usando o degustar, o palato, eu 

to  usando os pés as mãos todo o corpo nesse processo. P: esse corpo que fala? R: o corpo que 

fala..ele vem trazer sim... Deb: muito bom...P: a segunda pergunta Denise o modelo pedagógico 

cognitivo-interacionista faz parte do projeto político pedagógico da escola? R: sim ele que 

Embasa O projeto político pedagógico até pela coerência né! P: ok...houve Momentos de estudo 

acho que nós vamos aí repetir Né...P: sobre o modelo cognitivo interacionista com as 

professoras? R: então.... houve Momentos de estudo e continua havendo porque esse é um 

processo sempre continuo de retomada de conceitos eu agora eu vou falar do que eu tenho 

vivenciado, a importância inclusive não só do estudo na htpe,  mas eu tenho quinzenalmente 

encontro com as professoras onde frequentemente eu levanto com elas, por exemplo, a partir 

do semanário,  Mas.... porque você trabalha é cores né ...porque? Qual é a habilidade que eu 

quero desenvolver? Porque a partir, o  professor sempre está pensando o porquê da importância 

daquele conceito para desenvolver a sequência didática, então  a partir do porque eu entendo o 

porque da importância no conceito. 

Vou desenvolver toda sequência didática ampliando os graus de dificuldade para que o aluno 

amplie seu repertório a Sua percepção de mundo...P: Denise... eu coloquei essa questão aqui 

assim dentro da nossa conversa né. Depois eu não sei nem se vou transcrever essa parte, mas...., 

porque,  porque esse é o modelo que ele que nós temos pouco estudo, porque essa esse é meu 

problema de pesquisa,  a minha dúvida quando fiz essa questão foi justamente essa, se, se não 

existe estudo, tem dois textos que falam sobre isso... onde nós, onde vocês buscaram...R: Eu 

Acho ótimo isso até por exemplo um dos autores que tenho buscado e trazido para elas até agora 

porque nas minhas observações de sala de aula que acho que vai quando eu entro passado por 

exemplo eu coloquei como meta nas observações em sala de aula exatamente a observar Como 

estava a mediação do aprendizado o professor aluno a partir do nosso olhar cognitivo-

interacionista, então essa  professora tá fazendo aluno pensar ela pergunta e espera esse aluno 

Na sua resposta ela sabe fazer boas perguntas ou ela pergunta ela responde ela já dá a solução 

para o aluno como é que tá essa esse processo de mediação? E eu notei  uma necessidade geral, 

é claro eu tenho professores que têm uma excelente mediação de retomar por exemplo 

aprendizagem eu peguei o livro da Sandra Garcia mediação de aprendizagem que ela vai 

trabalhar Vygotsky e ela vai trabalhar o Forsten que é muito ele traz um olhar que dialoga com 

o Ausubel  do aprendizado significativo então tem sido Rico a gente tá nesse processo refletindo 

sobre o meu papel de trazer a luz do pensamento do aluno, né. P: houve  Momentos de estudo. 

Também né ...sobre a teoria da aprendizagem significativa com as professoras ? R:então e na 

minha gestão que começou em 2016 eu não fiz específico da aprendizagem significativa mas 

eu sei que gestões anteriores por exemplo com a coordenadora Márcia que foi orientadora 

pedagógica ela fez um amplo estudo e uma retomada muito profunda mesmo porque ela vinha 

do sistema e ela via essa necessidade de retomar com elas a aprendizagem significativa O que 

significa esse modelo? retomar a estrutura de aula que foi outra coisa que eu venho 

acompanhando e observando como é que tá essa estrutura de aula? existe há um momento onde 
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a professora Colhe com a classe todo o conhecimento prévio? ela consegue partir desse 

conhecimento prévio para o conceito que ela. Vai desenvolver? Deb: análise, 

compreensão...  reflexão né...) e dali  toda a importância da vivência né porque nós valorizamos 

muito a mão na massa criança vivenciar... e o sistema quando era criança vai para o livro é a 

finalização de todo um processo que ela vivenciou com o corpo em material concreto, 

houve  conversa na roda ...houve... inclusive valorizamos demais o desenvolvimento da 

oralidade faz parte, esse diálogo Né desde o Maternal cada um com a sua especificidade e aí 

entra retoma a questão da mediação boas perguntas.... como é que tá a sua pergunta para que a 

criança possa tá trazendo as respostas? não as que eu quero mas refletidas que ela pensou a aula 

né ... Deb: E essa questão da mediação é interessante. E a proposta dessa pesquisa também é... 

o anterior ao mediar para você medir você perceber, perceber, essa percepção ... ela perpassa 

todos os momentos da nossa aula desde o momento do levantamento dos conhecimentos prévios 

que você percebe essa criança, se você não percebe você deixa para lá, até o momento de análise 

momento sistematização reflexão sobre aquilo que foi aprendido...Então essa é uma defesa que 

nós fazemos de não esquecermos de colocar ali a importância do perceber que nós somos 

humanos e  Como é bom estar aqui com você agora e você está comigo...não está pensando no 

e-mail que você precisa responder, nos mil  e-mail que você precisa responder.. e assim é 

a  nossa sala de aula. P: as propostas pedagógicas embasadas do modelo cognitivo interacionista 

contribuíram para o ampliar da compreensão e reflexão de sua equipe de professores? Se 

contribuiu de que forma? 

R:  eu entendo que elas.Ela é um processo né É uma questão até que observa as mudanças não 

são simples né são Anos! então eu eu compreendo cada um de nós que entra numa equipe nós 

estamos numa história de escola então diz que veio o material do sistema veio esse novo modelo 

vem sendo trabalhado Nem sendo desmontado antigos modelos para a compreensão e 

entendimento ser internalizados né então eu diria que estamos nesse processo há momentos que 

sim conforme o grupo Eu Noto a necessidade da retomada, porque estruturas antigas elas 

tendem a se Arraigar né... vou dar um exemplo, nós temos trabalhado muito com as professoras 

o Autoral do aluno né o aluno e como, claro, o  protagonista do seu trabalho então é claro que 

o professor cabe mediação Porque nós não queremos uma educação solta né uma educação 

onde não aluno vai aprender por si não é assim que entendemos, entendemos que o professor 

tem sim um papel importante trazer a técnica, em trazer a leitura de obra de arte né ...porque 

ela amplia repertório, ela amplia os diversos olhares de uma mesma imagem... Então, quando 

por exemplo, eu vou reproduzir fazer a releitura da obra eu não vou fazer um modelo pronto 

para criança pintar, por exemplo, é um processo que a gente vem trabalhando e sei que já era. 

Tralhado e a gente tem dado continuidade onde é a releitura é aquilo que lhe chama mais atenção 

dentro de tão nós estamos trabalhando formas geométricas que formas geométricas você 

localizou preso em Londrian, Então como é que você vai fazer então seu trabalho a partir de 

uma técnica de traçados de linhas e cores primárias Então a professora da faz essa mediação 

mas a obra é do aluno não vou trazer uma folha para o aluno pintar pronta Então ela trabalha o 

traçado das Linhas, linhas retas horizontais, verticais ela vai trabalhar as cores primárias mas o 

aluno é o autor dessa obra, vai ficar com o rosto dele, uma vez que vão dizer, nós entendemos 

que isso é que faz sentido a educação não modelos prontos fechados né. 

P: Dentro dessa perspectiva que você está dizendo a questão das das Artes né como uma 

linguagem a arte e suas linguagens múltiplas, é....Você acredita que ela perpassa todas essas 

áreas que ainda tá chamando de áreas do conhecimento que agora na nova base, é...., Campos 

de experiências, as artes...você acha que ela perpassa, ela é fator preponderante para o 

desenvolvimento? R: ah..! É sem dúvida...a arte e o corpo né...o movimento é, sim, sim! P: E 

você acha que isso contribui então  para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças? R: 

Sim, são diversas as metodologias até dentro dos campos artísticos e aqui são as vivências né 
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...elas proporcionam muitas dizendo que teve uma riqueza porque ela não anda ela teve né. 

Noção do trabalho em grupo cada um tá fazendo a sua parte para compor o todo não é?... as 

muitas vezes pode ir ao uso de diversos materiais né... de sucata tridimensional (Deb: e que 

desenvolvimento que isso proporciona às crianças ) não é!... P: na próxima pergunta quais 

foram as estratégias, utilizadas para o ampliar do perceber Utilizadas para ampliar de perceber 

das professoras com relação a si e ao outro seu entorno nos momentos de htpe por exemplo se 

você tem. 

R:Então... nos monumentos de htpe... nós temos a medida do possível trazido as diversas 

capacitações, mas eu diria que mais do que nada, na htpe, nós temos trabalhado isso nas nossas 

reuniões (desculpa que fugiu) de planejamento colaborativo, porque ali é o ajuste fino é a 

releitura delas comigo do semanário onde a gente vai trabalhando... né? P: E você vê esse 

ampliar delas com relação a você coordenadora..as crianças ao entorno, essa sensibilidade 

ampliada? Você  busca trazer isso? R: Sim, o que eu tenho buscado Trazer isso sim e assim eu 

eu tenho noção que o meu trabalho e não é só né eu tenho dado continuidade. 

Algo como eu já falei anteriormente que já vem sendo feito, que o colégio já tem 

entendido...quando eu assumi a orientação  eu entendi que eu estava dando continuidade a algo 

que eu acredito é que tem coerência Mas vamos dizer Nem tudo são flores né...  eu falo isso 

porque agora a gente tá no trabalho intenso com as professoras porque além dessa questão de 

percepção do trabalho da arte resgatando a importância do trabalho psicomotor né quando se 

diz respeito afeto, então  uma das capacitações que nós demos foi chamar um grupo 

especializado em música, onde elas trabalharam música e movimento... para sensibilizá-las e 

foi assim... todos comentam inclusive o quanto foi Alegre a importância da música... do 

movimento..Da Dança...; Deb:  e aproximação que isso proporciona)  exato... como isso traz a 

percepção de si do outro, de sentimento de grupo. Enfim... são tantas habilidades desenvolvidas 

e que a gente vem sensibilizando elas porque uma das questões que eu observei quando eu 

cheguei e isso não quer dizer que não foi trabalhado, mas que havia necessidade, havia 

necessidade  de mais música na educação infantil,  de mais corpo, menos criança sentada 

porque elas trabalham arte mas aqui não precisa ser necessariamente sentado na cadeira....! eu 

posso usar um papel Kraft e desenvolver a arte né eu posso associar a arte, aqui vamos ver, 

plástica com a arte música né então a gente vem trabalhando nesse sentido. (Deb: aí a gente 

percebe a importância do papel do professor, porque o livro... 

Não é que nós estamos trabalhando com essa questão do livro didático, do sistema Mackenzie 

de ensino que auxilia nessa prática, mas o livro tem lá proposta... mas o professor, o livro é 

didático mas a didática é do professor e eu acho que é importante isso que nós registremos né 

que existe uma proposta mas o professor precisa  entender essa proposta é ser sensível a essa 

proposta...P: e com relação a a próxima pergunta acho que você já respondeu né coloquei lá são 

a sua equipe se ela teve essa percepção e essa sensibilidade ampliadas você comentou agora 

né...R: É sempre um processo ...Então até você perguntou sobre as htpe e eu tô rememorando 

os momentos que nós trabalhamos especifico, com esse grupo, oficinas de música..trabalhamos  

P:Quais ações pedagógicas Ficaram mais evidentes essa ampliação né..? R:e o mesma Como é 

a minha área de estudo e busca sobre emoção, afetividade o corpo na sala de aula, já trouxe 

textos meus sobre isso né.. porque eu compreendo por exemplo a educação infantil, aliás 

educação, ela é integrada Por exemplo agora nós estamos trabalhando muito a questão do 

brincar a importância do brincar na sala de aula nos diversos espaços não vamos ficar só na sala 

de aula, Vamos explorar todos os espaços da escola né então como eu volto a dizer tem htpe 

mas como ali nem sempre a gente consegue fazer esse ajuste, ajuste corpo a corpo, vamos no 

planejamento colaborativo aonde eu entendo que mais a gente vai trazendo essa reflexão e 

percebe que tem dado resultado. Pela resposta que elas dão né no trabalho com as crianças, as 

novas ideias, repertório por exemplo hoje o Maternal fez uma atividade que eu amei que foi um 
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circuito trabalhando todas as sensorial Então elas foram para o parque montar um circuito onde 

eles puseram o pé na água, depois a mão na areia, eles tinham diversos desafios nesse circuito, 

a caixa surpresa, em cada Estaçãozinha eles iam passando por um desvio que eles tinham que 

tá percebendo um som.. né então foi muito interessante P: Como são as avaliações e os 

resultados das reuniões de formação continuada catequese esse coletivo que você mencionou? 

R: então eu gostei dessa pergunta até quando eu li eu fiquei pensando nas diversas formas que 

temos para avaliar isso para mim uma das maiores avaliações como eu comentei anteriormente 

é quando eu vejo isso na prática acontecendo com aluno e eu tenho me diz dobrado mesmo para 

poder estar em sala de aula e outros são avaliações feitos a partir da observação... da aula e a 

troca com a professora... aquilo que muito bom porque o professor precisa desse estímulo aquilo 

que entendemos que precisa melhorar para o crescimento profissional do trabalho né então na 

minha opinião a melhor avaliação é aquela onde eu tô com professor em sala de aula e ele sabe 

o critério que eu tô usando então por exemplo ano passado ela sabia o que eu estava observando 

...a questão da mediação da aprendizagem como é que se como estava se dando esse processo 

de elaboração do conhecimento, da vivência, da sistematização (muito bom ...estamos 

caminhando para o final) o MCI modelo cognitivo interacionista que Embasa Teoricamente os 

livros da SME e da Educação Infantil contribuiu no seu ponto de vista para ocorrência da 

aprendizagem significativa das crianças. 

Quando eu falo livro sim entenda não é o livro sozinho gente da nossa proposta é o livro Como 

com sugestões didáticas pedagógicas. R: inclusive ele traz  muitas sugestões né do trabalho, o 

que a gente entende é o seguinte, o professor não é nessa visão do profissional da educação ser 

autoral ele usa e elas usam bastante esse livro de apoio no entanto a gente tem estimulado a 

pesquisa né nós falamos anteriormente uma das bases da do cognitivo interacionista é a 

professora até escuta do conhecimento prévio que ele traz Então a partir dessa escuta eu vou 

pensar a minha aula que isso vamos dizer quando eu leio um manual de instrução o que o que 

eu tô pensando bom eu vou ler de uma forma reflexiva, então a partir das sugestões,  o que é 

que eu posso ampliar, nossa isso não dá para o meu aluno,  então é esse diálogo. P:  e naquele 

momento, voltando assim essa parte das sugestões didáticas, que no momento ainda tem esse 

nome de manual, auxiliando a prática do professor mas a pergunta é... esse livro tem o livro da 

criança que é o momento da criança naquele momento de sistematização que nós passamos por 

todo o processo de percepção, análise, e compreensão agora um momento de  refletir sobre o 

aprendiz o momento de sistematizar, nesse momento Considerando o percurso, o  processo, 

Você acredita que a criança desenvolveu ou foi propício ela a questão da aprendizagem 

significativa? 

R : Sim. então, é uma ótima pergunta é essa. Que aliás eu esse ano a minha proposta de trabalho 

com as professoras.. porque uma questão que observava para se ter essa percepção desse 

aprendizado significativo eu tenho que ter uma boa observação é um bom registro do professor, 

com  critérios muito claros, então a gente já vinha  trabalhando isso, como eu digo né... somos 

um contexto não tô isolada nisso na questão dos relatórios de observação individual e para que 

onde a professora registra né não falas isoladas, porque muitas vezes o pai vem ele traz Nossa 

meu filho contou isso ele foi no museu Mas isso é uma fala isolada. ( e também aquele Registro 

isso sim aquilo não!) 

 

O que a gente vem trabalhando primeiro um relatório não não sendo aquele relatório arcaico 

Onde fica aquela alternativa sim,  não, em desenvolvimento incoerente né que se pensarmos 

todo ser humano está sempre em desenvolvimento sempre tem um desafio novo né que Dirá 

numa educação infantil então nós estamos trabalhando eles e esse ano com mais afinco esse 

registro da professora porque o que eu percebi a professora que tem facilidade no registro, aqui 
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não tem, então nós estamos criando a partir do plano anual critérios de observação e para cada 

critério as evidências, o que eu evidencio  em cima desse critério né então por exemplo o 

reconto de uma história que conta história na sequência é o critério. 

Quais são as evidências que eu trago para dizer que ele ele tem essa habilidade ou ele  está no 

processo, Porque a evidência ela pode me mostrar um processo, que sim ele começa aí,  tem 

um começo da história mas ele não consegue dar sequência ele muda de assunto ou  meu aluno 

consegue falar do principal da história uma coerência de ideias (então seu relatório ele vai 

mostrar para você inclusive o que o professor fez para modificar essa forma de atuação e o 

próprio aprendizado da criança.. ok ele não conseguiu acompanhar e o que o professor fez, 

como foi a mediação para que a criança alcançasse o êxito) 

Então eu vou te falar com muita sinceridade que nós estamos num processo para estruturar isso 

e até no processo dos professores perceberem o sistema não como um fim em si mesmo porque 

por exemplo um manual é muito bom e ele tem sugestões excelentes mas o que que acontece, 

o professor não pode ficar só no manual... ele precisa ampliar e abrir para possibilidade mesmo 

porque o conhecimento tá sempre (efervescente) a neurociência tem trazido muitas questões 

novas,  quando a gente pega as funções executivas, enfim entendemos que o manual ele pode 

ser um elemento norteador desde que tenha diálogo com ele,  né ...não se acomode nele.( porque 

fica uma aula pronta você já você já não inova Você só fica naquele, bom o ano que vem pego 

Jardim. 

Novo manter o mesmo né mesmo as mesmas orientações e propostas e e ficamos numa zona de 

conforto que não é não é bom para o professor pesquisador)  com base nisso nós trabalhamos 

sim sistema mas vamos dizer,  nós sempre temos alguns projetos para ampliar por exemplo o 

projeto literário que nós trabalhamos Agora em março que é voltado ao gênero textual poesia 

né nós trabalhamos cada ano tem um autor selecionado e onde a professora vai ela vai ampliar 

o repertório do aluno tanto da questão oral porque eles memorizam aquele poema No caso agora 

Manoel de Barros como tem uns crianceiras eles canta aquele poema também e eles você vê 

toda uma produção de arte né de percepção artística a partir da Leitura daquele poema 

(isso....isso envolve os conhecimentos prévios e  toda essa questão da sensibilidade da 

percepção envolve os cinco sentidos isso é aprendizagem significativa) e de  autoria da 

professora para professora, cada professor é desafiado a pensar a sua sala como ampliar o 

repertório da minha sala a partir desse desafio né (Acho que esse ponto deve ser bem ressaltado 

nessa pesquisa por que porque nós estamos falando de educação, educação de 

crianças,  educação infantil,  educação da infância e, Denise... o livro ele é importante e a 

pesquisa e o embasamento que ele traz eu acho que ele vem trazer credibilidade para o nosso 

trabalho mas não sabemos que, o professor é o papel que exerce papel  principal e é ele quem 

vai dar o tom e vai. 

Ter toda essa essa essa esse repertório de de possibilidades né de poder avançar com relação 

àquelas proposta então que ficou Claro para mim você disse que não haver um engessamento 

mas nós estamos numa sociedade que nós fomos formados nesse momento para o pensar... para 

a reflexão e não para a aprendizagem mecânica e engessada, então acredito que nós estamos 

caminhando nesse processo que você falou em algum momento e é um processo e o mais 

importante que nós temos assim esse olhar ampliado e que nós vamos alcançar êxito, isto porque 

não temos vontade de aprender mais e vontade de fazer o melhor pelas crianças que são foco 

do nosso fazer pedagógico)  

R: Sem dúvida é verdade e assim eu acho até interessante até colocar. Uma coisa que eu admiro 

muito no nosso meio e  um privilégio aqui do Mackenzie é que vamos dizer independente 

daquilo que a escola proporciona,  porque a escola é proporcionar muitos cursos né e procura 
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pelo menos uma vez por ano vem o SME veio no final do ano passado fazendo uma releitura 

do que o sistema Qual o objetivo da do aluno, do papel do professor, do papel do aluno, então 

nós temos esse constante diálogo com o  sistema e o  Colégio Mas eu vejo busca nos professores 

dão o professor tá buscando curso Professor tá buscando na leitura, porque também isso é 

importante, não é? a professora se entender como protagonista não esperar tudo pronto do 

colégio. O Colégio vai dar palestra,  Não... ela quer saber, ela quer se aprofundar.(  

(E o professor pesquisador que esta antenado que está sim com coração pulsando né ela pela 

educação pela criança e esse é o nosso fazer ..Denise muito obrigada, de coração é sempre muito 

bom conversar com você espero que nós possamos ter muitas e muitas conversas ainda, muito 

obrigada). Eu que agradeço pelo privilégio espero ter contribuído (contribuiu com certeza) eu 

considero a sua pesquisa de uma importância muito grande não só para quem usa o sistema mas 

para educação brasileira na educação brasileira precisa trazer a importância do professor 

pesquisador que reflete e que Deus continue te abençoando você faz a diferença na vida das 

meninas também (que Deus te abençoe eu sei que você tem feito um trabalho excelente). 
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ANEXOS 

ANEXO A – PROJETO DIDÁTICO – BEM TE VI 

 



 

 

183 

 

ANEXO B - PROJETO DIDÁTICO – BRINCADEIRAS DO JARDIM II 
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ANEXO B – (CONTINUAÇÃO) 
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ANEXO B – (CONTINUAÇÃO) 
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ANEXO B – (CONTINUAÇÃO) 
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ANEXO C – PROJETO DIDÁTICO – DIA DE SOL 

 

Explorando linhas, movimentos e materiais a partir do livro 

DIA DE SOL de Renato Moriconi 

 

Renato Moriconi dá espaço para pensarmos no brincar livre e nas diferentes 

possibilidades que encontramos ao observar os movimentos das linhas do tão conhecido 

desenho do Sol.  

A partir da história, pensamos em vivências que possibilitem aprendizagens às crianças, 

conforme orientações da Base Nacional Comum Curricular, dos campos de experiência 

“Traços, sons, cores e formas” e “Corpo, gestos e movimentos”: expressar-se por meio das artes 

visuais, utilizando diferentes materiais e utilizar o corpo intencionalmente (com criatividade, 

controle e adequação) como instrumento de interação com o outro e com o meio. 

 

Objetivos:  

 Explorar as possibilidades de expressão corporal a partir da experiência do Sol no livro; 

 Explorar as possibilidades de expressão da linha com diversos materiais para suporte e 

riscadores (papel Kraft, Canson A3, carvão, pincéis, materiais duros, materiais flexíveis 

e o corpo para pintar). 

 

Desenvolvimento:  

1ª aula: apresentação do livro e contação da história na sala de aula com conversa para explorar 

as diferentes interpretações das crianças a partir da leitura. 

2ª aula: retomada da história e exploração das linhas que visualizamos em nosso corpo. Através 

de faz de conta, as crianças serão levadas a imaginarem que são como o sol e poderão reproduzir 

os movimentos dele no livro bem como, criar movimentos próprios. 

3ª aula: com carvão e canson A3 poderão cultivar um desenho usando o livro como inspiração 

para trabalhar com o riscador, assim como fez o autor Renato Moriconi. 

4ª aula: oficina de percurso com diferentes materiais para colagem (papel recortado e palitos) 

utilizando linhas flexíveis e permanentes.  

5ª aula: com papel Kraft criarão uma tela a partir de interferências. Deixaremos à disposição 

das crianças tinta guachê e pincel e uma a uma poderá fazer uma linha na tela coletiva até 

comporem uma obra do grupo. 

6ª aula: Fazer a dramatização do livro (representar através do corpo), passear na escola 

trabalhando o corpo através das linhas flexível e permanentes.  

Encerramos o projeto com a vinda do autor Renato Moriconi na escola. 
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    ANEXO D – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO ALUNO Y
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   ANEXO D  (CONTINUAÇÃO) 
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ANEXO E – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA ALUNA Z 
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  ANEXO E – (CONTINUAÇÃO) 

 


