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A CONSTRUÇÃO DA REDE TEMÁTICA COMPLEMENTAR NO CONTEXTO DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL: O BRINCAR BASEADO NOS TRÊS MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS  

 

RESUMO 

Alguns estudos na área da Educação têm investigado questões relacionadas ao brincar no 

processo de ensino e aprendizagem das crianças, pelo fato da brincadeira constituir-se como 

uma construção sociocultural. Neste sentido, algumas pesquisas da área de Educação em 

Ciências têm evidenciado as contribuições de práticas pedagógicas críticas no contexto da 

Educação Infantil, dentre as quais se destacam as que utilizam Paulo Freire como referencial 

teórico-metodológico para fundamentar discussões sobre a concepção de educação crítica e 

libertadora, que visa à humanização dos sujeitos. Sob esta perspectiva, surge a seguinte 

questão: quais são os limites e as possibilidades da articulação dos pressupostos da pedagogia 

Freireana com o brincar no contexto da Educação Infantil? Sendo objetivo desta pesquisa 

investigar o papel da Rede Temática Complementar (RTC) na elaboração de brincadeiras 

baseadas nos Três Momentos Pedagógicos (3MP), bem como limites e possibilidades desta 

articulação. Tendo como ponto de partida o Tema Gerador “As riquezas naturais do Iguape: 

entre o discurso e a prática”, da comunidade do Iguape, Ilhéus/BA, que estruturou o Projeto 

Político Pedagógico da Escola Padre Giuseppe Bonomi (EPGB), desenvolveu-se um processo 

formativo com as professoras, em que elaboraram e implementaram as brincadeiras baseadas 

nos 3MP. As informações foram obtidas de videogravações e diários da prática pedagógica e 

analisadas por meio da Análise Textual Discursiva (ATD), em que emergiram as seguintes 

categorias: i) O papel da escuta e da linguagem para compreender a realidade; ii) Construção 

de novos saberes a partir dos papéis sociais; e iii) Contribuições do Imaginário infantil para a 

compreensão de um novo cenário ambiental de interação.Dentre os resultados, constatou-se 

que as brincadeiras estruturadas a partir dos 3MP possibilitaram um processo de 

aprendizagem às crianças da pré-escola no contexto da Educação em Ciências. A organização 

das brincadeiras, com base em uma relação dialógica, envolveu a escuta, a linguagem e os 

desenhos das crianças. Destaca-se que a escuta está relacionada ao papel das educadoras ao 

concederem um espaço para a voz das crianças, favorecendo uma relação dialógica e 

humanizadora. A linguagem com sentido e significado aos educandos, contribuiu para o 

desenvolvimento de uma prática educativa, em que foram consideradas a interação e a 

problematização. Sintetizando dialeticamente os momentos da escuta e da fala dos sujeitos no 

processo educativo, a Rede Temática Complementar (RTC) teve as falas e os desenhos das 

crianças como suporte para o processo de construção do conhecimento, em que os desenhos 

apresentaram um potencial de desvelamento da realidade a partir do olhar das crianças. Desta 

forma, defende-se que a RTC, construída em colaboração entre as educadoras da EPGB e o 

Grupo de Estudos de Abordagem Temática em Educação em Ciências (GEATEC), tem 

potencial para orientar, no âmbito da Educação em Ciências Naturais, a elaboração e 

implementação de brincadeiras, permitindo com que as crianças recriem a realidade por meio 

de sistemas simbólicos.  

 

Palavras-chave: Educação Infantil. Ensino de Ciências. Abordagem Temática Freireana. 

Brincar.  
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THE CONSTRUCTION OF THE COMPLEMENTARY THEMATIC NETWORK IN 

THE CONTEXT OF CHILDHOOD EDUCATION: PLAYING BASED ON THREE 

PEDAGOGICAL MOMENTS 

 

ABSTACRT 

 

 

Some studies in the area of Education have investigated issues related to playing in the 

teaching and learning process of children, because play is constituted as a socio-cultural 

construction. In this sense, some research in the area of Education in Science has shown the 

contributions of critical pedagogical practices in the context of Early Childhood Education, 

among which stand out those that use Paulo Freire as a theoretical-methodological framework 

to support discussions on the concept of critical education and liberating, which aims at the 

humanization of subjects. From this perspective, the following question arises: what are the 

limits and possibilities of articulating the assumptions of Freirean pedagogy with playing in 

the context of Early Childhood Education? The objective of this research is to investigate the 

role of the Complementary Thematic Network (RTC) in the development of games based on 

the Three Pedagogical Moments (3MP), as well as the limits and possibilities of this 

articulation. Starting with the Generator Theme “The natural riches of Iguape: between 

discourse and practice”, from the Iguape community, Ilhéus / BA, which structured the 

Political Pedagogical Project of the Padre Giuseppe Bonomi School (EPGB), developed a 

training process with the teachers, in which they developed and implemented the games based 

on the 3MP. The information was obtained from video recordings and diaries of the 

pedagogical practice and analyzed through the Discursive Textual Analysis (ATD), in which 

the following categories emerged: i) The role of listening and language to understand reality; 

ii) Construction of new knowledge based on social roles; and iii) Contributions from the 

children's imagination to the understanding of a new environmental interaction scenario. 

Among the results, it was found that games structured from 3MP enabled a meaningful 

learning process for preschool children in the context of Science Education. The organization 

of play, based on a dialogical relationship, involved listening, language and drawings of the 

children. It is noteworthy that listening is related to the role of educators in granting a space 

for the children's voice, favoring a dialogical and humanizing relationship. The language with 

meaning and meaning to the students, contributed to the development of an educational 

practice, in which interaction and problematization were considered. Dialectically 

synthesizing the moments of listening and speaking of the subjects in the educational process, 

the Complementary Thematic Network (RTC) had the children's speeches and drawings as 

support for the knowledge construction process, in which the drawings presented a potential 

for unveiling the reality from the eyes of children. However, the use of RTC in the context of 

the Padre Giuseppe Bonomi School (EPGB) presented some limitations, for example, the 

difficulties in building games articulating the dynamics of the 3MP and a Generating Theme 

(TG). Thus, it is argued that the RTC, built in collaboration between the EPGB educators and 

the Thematic Approach Group in Science Education (GEATEC), has the potential to guide, 

within the scope of Education in Natural Sciences, the elaboration and implementation of 

games, allowing children to recreate reality through symbolic systems. 

 
Keywords: Early Childhood Education. Science teaching. Freirean Thematic Approach. Play. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde os primórdios da cultura ocidental que a ideia de “brincadeira” foi diretamente 

associada ao prazer e à recreação (WAJSKOP, 2012). No princípio da educação greco-

romana no âmbito educativo, o brincar era exclusivamente concebido como ação que tinha 

características vinculadas apenas para o campo da educação sensorial, em detrimento de uma 

concepção do brincar entendida como produto da experiência social, ou como resultado da 

interação e observação que as crianças estabelecem dentro de determinado contexto no qual 

estão inseridas. O momento histórico que marcou a valorização da brincadeira no âmbito da 

Educação Infantil ocorreu com a ruptura do pensamento romântico no século XVIII.   

No Brasil, durante a década de 1980, após o fim da Ditadura Militar, emergiram 

algumas vertentes pedagógicas progressistas que evidenciaram a importância de uma 

compreensão mais crítica da realidade social dos educandos (KULMANN. JR, 1998). Junto a 

esse movimento, que influenciou a ressignificação dos propósitos educacionais, 

questionavam-se os currículos fixistas, as práticas tradicionais, e a visão limitada que se tinha 

sobre as crianças e da brincadeira, que até então não era entendida como uma atividade que 

viabiliza o processo de aprendizagem na Educação Infantil.  

Estudos recentes no campo da Educação Infantil têm evidenciado a necessidade e a 

importância de discussões voltadas à ludicidade e brincadeira no contexto da Educação em 

Ciências. Como de Chaves et al. (2018, p.12) dando ênfase que “a aprendizagem decorre de 

um processo contínuo e integrado a vivência e experiência do indivíduo, pois desde muito 

cedo as crianças são questionadas sobre o mundo e os fenômenos naturais e sociais 

decorrentes a sua volta, manifestado a curiosidade”. Neste sentido, a curiosidade na criança 

não deve ser encarada como algo inato, mas sim como resultado do contexto social em que o 

sujeito está inserido. Para que ocorra uma aprendizagem efetiva é importante que sejam 

promovidos espaços de vivências que colaborem para o desenvolvimento Infantil, que crie o 

anseio por saber mais. Neste sentido, Fernandes (2017) destaca: 

Defendemos que o acesso das crianças ao conhecimento científico acontece 

de forma criativa, interativa e lúdica, por meio da interação e brincadeira. 

Trabalhar Ciências na Educação Infantil não é transmitir conteúdos ou 

conceitos, mas explorar fenômenos valores e curiosidades e perguntas, 

favorecer o dialogo, a observação, a experimentação, a criação. 

(FERNANDES, 2017, p.13). 

  

Fernandes (2017) argumenta que na Educação Infantil deve-se priorizar o pensar e o 

agir, relacionando a outras áreas do conhecimento e conteúdos atitudinais e procedimentais, 
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que farão parte de uma formação para a vida dos sujeitos. Fujihara e Labarce (2017) 

realizaram um levantamento bibliográfico nos últimos dez anos referentes às produções das 

áreas de Ciências no Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC), 

com base na Educação Infantil, e constataram que pesquisas sobre Educação em Ciências na 

Educação Infantil ainda são incipientes. As autoras também apontam que dentre os trabalhos 

que discutem a relação entre Educação Infantil e Educação em Ciências, poucos são aqueles 

que apresentam alguma contribuição para formação de professores que atuam na Educação 

Infantil, abordando aspectos do Ensino de Ciências.  

Foi nesse contexto que entendeu-se a necessidade de se repensar a função social da 

escola, especialmente em relação às crianças, o que influenciou na reformulação das práticas 

pedagógicas e curriculares para Educação Infantil. Essa nova concepção de educação pautava-

se na participação coletiva e colaborativa dos sujeitos no processo de construção do 

conhecimento.  

Rambo (2017) destaca que no contexto brasileiro muitos foram os avanços em relação 

à Educação Infantil, que na contemporaneidade a concepção de criança é definida como ser 

pensante criativo e que recria, por meios das experiências e na interação, rompendo com uma 

concepção de criança como “tabula rasa1”. Nessa perspectiva, pesquisas no contexto brasileiro 

têm investigado as contribuições da pedagogia freireana na Educação Infantil (OLIVEIRA, 

2008; PELOSO, 2009; SCHERE, 2011; MARAFON, 2012; VICENTINI, 2015; RAMBO, 

2017). Dentre esses estudos, destaca-se Rambo (2017) que sinaliza para a possibilidade de 

uma pedagogia freireana para Educação Infantil, comprometida com humanização e 

dialogicidade. A autora realizou um levantamento de trabalhos na área de Educação que 

apontam relações entre a Pedagogia de Paulo Freire e Educação Infantil e constata que são 

poucos aqueles que efetivamente abordam sobre o tema Educação Infantil, indicando a 

escassez de pesquisas com foco nesse nível de ensino com ênfase no brincar e no Tema 

Gerador relacionados à Educação em Ciências. 

Baseando-se nos estudos identificados por Rambo (2017), pressupõe-se que há 

possíveis contribuições da Abordagem Temática Freireana (ATF) para a Educação Infantil. A 

ATF consiste em um processo voltado para obtenção de um Tema Gerador, que traz para o 

contexto escolar uma concepção crítica sobre as situações-limites vivenciadas pelos sujeitos. 

A ATF tem como pressuposto a educação libertadora, de formação para cidadania e 

                                                           
1 Termo como metáfora, o conceito de tábula rasa foi utilizado por Aristóteles , para indicar uma condição em 

que a consciência é desprovida de qualquer conhecimento inato — tal como uma folha em branco, a ser 

preenchida. Link: https://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1bula_rasa 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1fora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
https://pt.wikipedia.org/wiki/Consci%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conhecimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1bula_rasa
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emancipação, pautada na dialogicidade e na problematização (DELLIZOICOV, ANGOTTI, 

PERNAMBUCO, 2011).  

Na ATF a dinâmica de obtenção do Tema Gerador é denominada de Investigação 

Temática (FREIRE, 1978), sintetizada nas seguintes etapas: 1) Levantamento Preliminar; 2) 

Codificação; 3) Decodificação; 4) Redução Temática e 5) Desenvolvimento em Sala de aula. 

Delizoicov (1982; 1991) e Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) sistematizaram as ideias 

de Paulo Freire para âmbito da Educação escolar, colaborando para a gênese do processo de 

Investigação Temática. Para o desenvolvimento das aulas, tendo em vista a compreensão do 

Tema Gerador, os autores estruturaram os Três Momentos Pedagógicos (3MP) como 

dinâmica de sala de aula e, também, para o desenvolvimento de processos formativos de 

professores.  

Rambo (2017), ao realizar um estudo no Banco de dados de teses e dissertações da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e na Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) sobre a utilização dos 3MP no Ensino de 

Ciências, constatou que dos 5.836 trabalhos identificados, apenas 33 descrevem com detalhes 

a dinâmica dos 3MP e, dentre estes, nenhum se refere ao seguimento da Educação Infantil.  

Nesse sentido, Rambo (2017) enfatiza a importância da perspectiva histórico-cultural 

que teve início com Lev Vygotsky, psicólogo russo, responsável pela construção da 

psicologia do desenvolvimento nas décadas de 1920 e 1930, a qual ganhou espaço a nível 

internacional somente durante a década de 70, sua psicologia enfatiza a relação do homem 

com meio sócio e cultural, tendo a interação social como pressuposto para o desenvolvimento, 

as ideias de Vygotsky como possibilidade para realização de trabalho no contexto da 

Educação Infantil, utilizando a ATF. 

As ideias de Vygotsky, a partir de um conjunto de teorias, centradas no 

desenvolvimento humano, foram relevantes para o campo de valorização do trabalho 

pedagógico com as crianças (BROCK et al., 2011). Brock (2011) salienta que essas ideias têm 

sido utilizadas como parâmetro na elaboração e efetivação de políticas e processos 

educacionais na Educação Infantil nos últimos tempos. 

Eiras, Menezes e Flôr (2018) destacam que dos estudos realizados na Educação 

Infantil, com enfoque no Ensino de Ciências, há poucos que discutem sobre atividades lúdicas 

(jogos, brinquedos e brincadeiras). De acordo com as autoras, dada a importância dessas 

atividades na Educação Infantil, há uma necessidade em se ampliar essas discussões sobre as 

contribuições do brincar para o processo de aprendizagem das Ciências. 
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Pensar sobre a Educação Infantil significa refletir sobre as especificidades que 

envolvem essa etapa do processo educativo, pois o trabalho com crianças pequenas necessita 

priorizar o desenvolvimento integral desses sujeitos, e a compreensão do professor sobre 

como ocorrem tal processo.  

A realização desta pesquisa também apresenta uma justificativa pessoal, a qual 

antecede a minha graduação, pois, define-se a partir da necessidade em qualificar o trabalho, 

como educadora e coordenadora na Escola de Educação Infantil Padre Giuseppe Bonomi 

(EPGB), localizada no bairro Iguape, Ilhéus/BA, na qual atuo há dez anos.  A EPGB faz parte 

de uma das ações sociais desempenhada pela Associação de Fieis Católica Novo Céu, uma 

instituição sem fins lucrativos, que antes tinha na educação das crianças uma visão 

assistencialista, pois emergiu com o objetivo de cuidar das crianças enquanto seus 

responsáveis, na maioria mães solteiras, pudessem trabalhar. É importante destacar que no 

ano de 2011 assumi a coordenação da Escola Padre Giuseppe Bonomi, ainda sem formação 

específica da área de Pedagogia, na qual ingressei no curso de Pedagogia, na UESC no ano de 

2012 considerando a relevância da formação para atuação como educadora.  

 Como membro da Associação, o meu desejo era o de servir a comunidade e por meio 

deste serviço tive acesso a Escola iniciando como educadora na turma de crianças da pré-

escola. Deixei minha cidade de origem, que é Ubatã/BA, e inicie a formação em Pedagogia, 

período fundamental para tomada de decisão sobre a minha trajetória como profissional da 

educação em processo de formação. A formação no curso de Pedagogia colaborou para minha 

reflexão e busca para concretização de uma prática pedagógica consistente e significativa, 

contribuindo para uma nova concepção de escola, que consiste em considerar a participação 

ativa dos sujeitos na tomada de decisões e promovendo espaços de interação para construção 

do conhecimento. 

            Sendo assim, a motivação desta pesquisa originou no contexto da minha formação em 

Pedagogia que favoreceu as discussões e reflexões sobre o papel do educando e do educador, 

bem como, na oportunidade de fazer parte do Grupo de Estudos sobre Abordagem Temática 

Freireana (GEATEC\UESC), no qual comecei como aluna da Iniciação Científica em que tive 

um contato mais específico com as Obras do educador Paulo Freire e ajudou pensar, no 

contexto da Educação Infantil e a necessidade de qualificar o trabalho. 

De acordo com Silva et al. (2011), na Educação Infantil as crianças precisam de 

possibilidades para construir, se divertir, brincar, comunicar, expressar e experimentar. Isto é, 

as crianças precisam de uma educação, que se estabeleça na ruptura com uma outra 
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reprodutora, contraditória que didatiza o lúdico  reduzindo à educação Infantil ao ensino 

desconsiderando aspectos primordiais da  infância.  

           Considerando as crianças como sujeitos que participam ativamente do processo de 

construção do conhecimento (SARMENTO, 2004) e a necessidade de uma abordagem da 

Educação em Ciências na Educação Infantil por meio de brincadeiras, emergiu a seguinte 

questão de pesquisa: Como organizar atividades didático-pedagógicas, baseadas nos 

pressupostos político-pedagógicos freireanos, no âmbito das Ciências Naturais, para crianças 

da Educação Infantil?    

             Além disso, com base na possibilidade de se trabalhar a perspectiva de Paulo Freire 

na Educação Infantil, questiona-se: quais são as contribuições das brincadeiras estruturadas a 

partir dos 3MP e baseadas em um Tema Gerador, para o processo de ensino e aprendizagem 

de Ciências no contexto da Educação Infantil? 

Neste sentido, o objetivo geral dessa pesquisa consiste em investigar o papel da Rede 

Temática Complementar na elaboração de brincadeiras baseadas nos 3MP, bem como 

investigar limites e possibilidades desta articulação no contexto da Educação Infantil. Para tal, 

elaboraram-se os seguintes objetivos específicos: 

 Elaborar uma Rede Temática Complementar (RTC) a partir dos desenhos das crianças; 

 Investigar a participação de crianças em brincadeiras baseadas nos 3MP;  

 Identificar e analisar limites e potencialidades da articulação entre o brincar e os 3MP;  

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram realizadas as seguintes etapas:  

a) Construção da Rede Temática Complementar em conjunto com as educadoras;  

b) Elaboração de Brincadeiras com base nos 3MP;  

c) Implementação de brincadeiras com foco nos 3MP, em uma turma de pré-escola.                    

As informações foram obtidas de videogravações e do diário da prática pedagógica, 

realizadas durante um processo formativo com as educadoras da escola Padre Giuseppe 

Bonomi em que desenvolveu-se a RTC, a elaboração e implementação de brincadeiras 

baseadas nos 3MP e as informações foram analisadas por meio da Análise Textual Discursiva 

(MORAES; GALIAZZI, 2011).  

A estrutura da dissertação está baseada nos seguintes capítulos:  

No primeiro Capítulo, apresentam-se alguns aspectos que guiam a concepção da 

brincadeira e do desenvolvimento infantil, em que o objetivo consiste em provocar reflexões 

acerca da valorização da brincadeira Infantil e delinear as principais mudanças na concepção 

de Infância. 
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No segundo Capítulo apresentam-se as primícias de uma pedagogia Freireana, bem 

como delineia-se principais aspectos que caracterizam a Abordagem Temática Freireana e a 

Investigação Temática. Há, também, neste capítulo um detalhamento da dinâmica dos 3MP 

para se trabalhar um Tema Gerador em sala de aula.  

O terceiro Capítulo consiste em apresentar as principais, características da pesquisa e 

os seus direcionamentos, os instrumentos para a obtenção de dados, a estratégia e a 

ferramenta de análise, as ações desenvolvidas e os sujeitos participantes da pesquisa. Além 

disso, neste Capítulo são apresentas as descrições referentes ao Projeto “Turma do Mangue” 

no qual se obteve os dados para construção da Rede Temática Complementar (RTC), assim 

como, descrevem-se os processos formativos “Abordagem Temática Freireana no processo de 

construção do Projeto Político Pedagógico e “O brincar no contexto dos Três Momentos 

Pedagógicos”, com professoras da Educação Infantil da Escola Padre Giuseppe Bonomi 

(EPGB), localizada no bairro do Iguape, Ilhéus\BA. 

No Capítulo quatro, apresentam-se aspectos da construção da RTC – que é uma Rede 

Complementar a Rede Temática desenvolvida no estudo de Assunção (2019) – tendo como 

foco falas significativas das crianças da Educação Infantil, da Escola Padre Giuseppe Bonomi. 

Essa RTC foi essencial para a o planejamento e implementação das brincadeiras baseadas nos 

3MP, bem como serão apresentadas as descrições das cinco (05) brincadeiras implementadas, 

na turma de pré-escola, que contou com o envolvimento e a colaboração das educadoras, 

durante todo processo. Neste capítulo será detalhado como ocorreram às brincadeiras, junto 

com o diálogo entre às educadoras e às crianças que participaram da implementação. 

No quinto Capítulo são apresentadas análise das informações, por meio da Análise 

Textual Discursiva (MORAES e GALIAZZI, 2011), obtida durante o processo formativo 

realizado com as educadoras da Escola Padre Giuseppe Bonomi, tendo foco na RTC, e as 

categorias “emergentes” de análise: A) O papel da escuta e da linguagem para compreender 

a realidade; B) Construção de novos saberes a partir dos papéis sociais; C) Contribuições do 

Imaginário infantil para a compreensão de um novo cenário ambiental de interação.  
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CAPÍTULO 1- A IMPORTÂNCIA  DO BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

O presente capítulo tem por objetivo apresentar aspectos históricos sobre a infância e a 

relevância de uma cultura infantil para refletir sobre questões fundamentais do brincar e seu 

papel social no desenvolvimento da criança, com base na concepção Vygotskyana.  

1.1 Reflexões na perspectiva da infância e o papel do brincar  

Na antiguidade, a concepção de criança estava pautada em uma visão restrita e 

simplista, em que a criança era considerada como uma miniatura do adulto (ARIÉS, 1986). 

Esse ponto de vista persistiu até a década de 80 sendo que a educação era concebida de acordo 

com a classe social, isto é, as crianças oriundas de famílias ricas eram educadas para o futuro 

promissor, e as que não pertenciam a essa classe, eram valorizadas contraditoriamente, ou 

seja, apenas quando começavam a trabalhar e a contribuir com a renda familiar (WAJSKOP, 

2012). No entanto, vale aqui ressaltar que em ambos os casos, não se davam a devida 

importância às ações da criança e suas especificidades.  

Kramer (2003) afirma que a classe social em que as crianças se encontravam era 

determinante para indicar o papel social que elas desempenhavam. Deste modo, a autora 

explica que o conceito de infância passou por alterações significativas ao longo da história, 

atrelada à necessidade formativa de uma reflexão mais crítica sobre o papel pedagógico no 

atendimento às crianças.   Para ela, não há uma única concepção de infância e destaca que esta       

é fortemente marcada por um contexto história e cultural dos sujeitos. 

Conforme Almeida (2011), a cultura e o período influenciam na retratação de uma 

compreensão de infância. Assim, a autora pontua sobre a necessidade de rupturas de uma 

visão da criança como inocente como sujeito inacabado e como miniaturas de adultos, as 

quais são traduzidas como desafios a serem superados em tempos atuais, por repercutirem e 

perpetuarem uma concepção equivocada, impedindo de pensar a criança em sua totalidade, 

com seus limites reais e suas capacidades. 

Kulmann Jr. (1998) destaca que a primeira infância é entendida como fase de limites 

e incapacidades, assim a infância possui significado genérico, em função das mudanças 

sociais, pois cada sociedade possui sistemas responsáveis por caracterizar o sujeito a partir da 

faixa etária e atribuem-lhes funções sociais.  

Desta forma, a percepção voltada à criança como uma miniatura adulta, está 

direcionada para projeções futuras, que recusa aspectos essenciais da sua infância que 
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compõem o presente (WAJSKOP, 1995). Cabe destacar que o olhar unilateral sobre a infância 

influenciou na negação da fala das crianças, sendo estas entendidas como meros repetidores 

de informações. Em um contexto mais amplo, Kulmann Jr. (1998) pontua que desde a década 

de 60, diversos trabalhos sobre a infância foram publicados no campo da historiografia 

inglesa, francesa, norte-americana e italiana, impulsionando significativamente abordagens 

referentes à história da infância. 

No tangente dessa historiografia da educação Kulmann Jr. (1998) informa que ela 

não está restrita ao âmbito escolar ou educacional, mas situa a educação como elemento que 

constitui a história da reprodução e produção da vida social, contribuiu com a história da 

infância, que incorpora um papel indispensável e significativo, por permitir, ampliar as 

percepções e as pesquisas sobre a criança. O que significa que a história da educação e a 

história da infância estão interligadas, ou seja, há uma relação direta da história da infância 

com questões que envolvem família, população, urbanização, trabalho etc. (KUHLMANN Jr., 

1998). 

Além disso, Kulmann Jr. (1998) destaca que vários estudos que começaram a voltar-

se para a história da infância tiveram como influências três vertentes principais, as quais 

sejam: a história da assistência, da família e da educação. No contexto do assistencialismo e 

sua relação com a história da infância, o autor explicita que na Idade Média a influência da 

igreja Católica e a necessidade de uma transição da concepção de infância ocasionaram 

mudanças significativas relacionadas à pobreza. Deste modo, no século XVI foram criadas 

leis em favor dos pobres, e a caridade era entendida até então como forma de melhoria social 

e associada à pobreza, constituindo um assistencialismo para essas pessoas. 

No contexto da família ocorreu a necessidade de valorização da criança e a 

necessidade de controles educacionais e de orientação, ocasionando na articulação entre o 

brincar e o educar. No século XVII, os movimentos entre a perspectiva humanista e a 

pedagogia reforçaram a concepção de criança como resultado do desejo de superioridade, 

determinado pelos anseios adultos e da sociedade. Assim:  

A criança passou a ser, a partir dessa época, cidadão com imagem social 

contraditória, uma vez que ela era, ao mesmo tempo, o reflexo do que o 

adulto e a sociedade queriam que ela fosse e do que temiam que ela se 

tornasse (WAJSKOP, 2012, p.27). 

 

Neste contexto havia uma expectativa sobre aquilo que desejavam para a criança 

quando adulta e o que temiam que ela se tornasse. Deste modo, divulgavam a figura da 

criança remetendo a uma concepção contraditória, social pautada na projeção. Ainda, no 

século XVII, iniciaram estudos entre pedagogos e psicólogos com as diferentes concepções de 
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infância, porém tais ideias só foram se consolidando no início do século XX, período em que 

os estudos avançaram nos âmbitos psicológicos e pedagógicos, tornando-se necessária uma 

nova visão sobre a concepção de criança como pessoa com especificidades, características e 

necessidades próprias, um sujeito social.  

           Os primeiros estudos relacionados à criança e sua infância no século XX repercutiam 

em uma concepção de inovação do campo marcada pela ruptura com sistemas pedagógicos de 

vieses tradicionais do período. Estes estudos visavam aplicar e disseminar propostas de 

valorização do universo infantil e espaços para compor as diferentes manifestações e vozes 

das crianças. Conforme Wajskop (2012), isso contribuiu para inaugurar em alguns países, 

dentre eles o Brasil, uma infância social distinta do mundo adulto, mas que corresponda a um 

“ofício da criança” considerando que o desenvolvimento depende do processo vivenciado por 

ela na socialização. Assim, as relações da criança com o mundo se traduzem de forma 

específica, por conta da interferência do seu olhar sobre este. 

Dois grandes teóricos na área da psicologia que ajudaram a reesignificar o conceito e 

o papel da infância no século XX foram Piaget e Vygotsky. Piaget entendia a criança 

enquanto sujeito epistêmico, isto é, capaz de compreender os fenômenos a sua volta a partir 

da sua curiosidade natural. Vygotsky (2007) também traz grandes contribuições para o campo 

da Educação Infantil, ao buscar entender a gênese dos processos que envolvem a linguagem e 

o pensamento do indivíduo. Em seus estudos, pontua que a criança ao nascer já está imersa 

em um mundo social e é justamente na apropriação desse mundo pela criança e na 

internalização dos conceitos apresentados para ela que o brincar se mostra como uma 

importante atividade. 

 

Desta forma, a brincadeira cria uma zona de desenvolvimento iminente na 

criança. Na brincadeira, a criança está sempre acima da média da sua idade, 

acima de seu comportamento cotidiano; na brincadeira, é como se a criança 

estivesse numa altura equivalente a uma cabeça acima da sua própria altura 

(PRESTE, 2008, p.35). 

 

Para Vygotsky, o brincar é definido como atividade para criança criar e expressar 

uma situação imaginária e projetar-se nas ações resultado de sua cultura e ensaios de futuros 

papéis e valores. Brincar, portanto, é a essência da infância, pois auxilia no seu 

desenvolvimento integral. É no jogo simbólico presente na brincadeira, que a criança vivencia 

o mundo adulto e isso possibilita a mediação entre o real e o imaginário (ALMEIDA, 2011).   

Vygotsky (1978) explica que a criança, ao nascer, já está imersa em um mundo 

social e, justamente na apropriação desse mundo pela criança e na internalização dos 
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conceitos apresentados para ela, que o brincar se mostra como situação privilegiada para 

aprendizagem. Para o autor, o brinquedo constitui-se como caminho para a Zona de 

Desenvolvimento Iminente (ZDI)2, isto é, situação mediada por um problema que, na 

colaboração entre os pares ou auxílio de um adulto, contribui na passagem de uma zona de 

desenvolvimento para outra. Prestes (2010) chama atenção que Vygotsky utiliza a 

denominação de Zona de Desenvolvimento Iminente e não Zona de desenvolvimento 

Potencial.  

A denominação de ZDI ao invés de Potencial se dá pelo fato de que a ZDI 

corresponde a distância existente entre os níveis de desenvolvimento da criança. Definindo 

funções que ainda estão em processo de maturação, ou seja, a distância entre o nível de 

desenvolvimento atual (já amadurecido) em que a criança resolve questões sozinhas, e o nível 

de desenvolvimento possível (em processo de maturação), compreendido como a etapa em 

que a criança encontra-se em fase de amadurecimento, ela resolve problemas com auxilio de 

adulto ou parceiro mais capaz, por meio da colaboração (PRESTES, 2008). 

Neste sentido, a criança toma consciência do objetivo da brincadeira ao passo que 

ocorre o desenvolvimento da brincadeira. Conforme Vygotsky (1984), tanto vantagens sociais 

quanto cognitivas são emergentes do brincar que se articulam ao desenvolvimento infantil no 

sentido imaginativo. Ao brincar, as crianças são desafiadas, sendo capazes de levantar 

hipóteses e evidenciar questões, em vista de solucionar problemas. 

Fortini (2018) apresenta que Brougére, Vygotsky, Wallon, Elkonin e Leontiev 

entendem a brincadeira como atividade social, tendo como principal elemento a cultura, 

assim, a criança torna-se (re) construtora de cultura por meio da atividade do brincar, a autora 

chama atenção que deve-se partir do princípio de que a cultura esta sempre em processo de 

reprodução por tanto não é estagnada, mas funciona de modo dialético entre a sociedades e os 

sujeitos. De acordo Leontiev (1988), a brincadeira também é caracterizada como atividade 

social. Porém é importante ressaltar que não trata-se de uma brincadeira baseada na atividade 

instintiva, presente nos animais, por exemplo. 

Leontiev explica a atividade social do brincar na primeira infância, como uma 

necessidade de experimentar o mundo do adulto, assumindo diferentes papéis sociais a partir 

                                                           
2 “[...] Zona de Desenvolvimento Iminente, pois sua característica essencial é a da possibilidade de 

desenvolvimento, mais do que imediatismo e da obrigatoriedade de ocorrência, pois se a criança não tiver a 

possibilidade de contar com a colaboração de outra pessoa em determinados períodos de sua vida, não poderá 

amadurecer certas funções intelectuais e, mesmo tendo essa pessoa, isso não garante por si só, o seu 

amadurecimento” (PRESTES, 2010, p.173).  
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de ações e operações derivadas da sua imaginação. O ato de brincar torna-se, portanto, uma 

atividade da criança, essencial para o desenvolvimento da sua personalidade (LEONTIEV, 

1983). Deste modo, observa-se que a ressignificação do conceito de criança, como um sujeito 

social, epistêmico e histórico-cultural encontra-se atrelada ao importante papel que a 

brincadeira exerce no universo infantil. 

Para Kishimoto (2013), a brincadeira potencializa nas crianças uma postura que 

extrapola o que se espera conforme a faixa etária. Assim, as crianças aprendem a brincar com 

um adulto e com outras crianças, em um processo de interação social e contribui na tomada de 

decisão, favorecendo na construção de novos saberes e garantindo autonomia infantil. 

Kishimoto (2013), citando Bruner (1987), argumenta que a aprendizagem criativa é resultado 

de saberes obtidos pelas crianças no processo de transformação e na interação. O 

desenvolvimento infantil para estes autores tem ligação direta com o papel da brincadeira, no 

qual o conhecimento tem sua gênese na motivação e na satisfação. Assim, o conhecimento 

infantil é organizado por meio de brincadeiras, podendo contribuir para desenvolvimento de 

capacidades essenciais. 

Kishimoto (1988) apresenta que com a influência das ideias francesas no Brasil 

foram favoráveis à produção de brinquedos com princípios educativos, cujo foco era na 

dimensão sensorial, elaborados para crianças com deficiências mentais e logo foram adotados 

para o ensino de crianças que não possuíam tais necessidades especiais.  

As formas de atividades lúdicas que têm sido utilizadas nas escolas não passam de 

exercícios repetitivos de discriminação sensorial, por meio de brinquedos e jogos educativos, 

fazendo com que haja uma repreensão da organização infantil para brincar, utilizando a 

ludicidade como forma de didatizar e transmitir o conteúdo pensado somente pela escola. 

(WAJSKOP, 2012).  

É valido destacar o que Brougére (2011) apresenta sobre o conceito de ludicidade, ou 

seja, que os aspectos intrínsecos de uma cultura lúdica são o conjunto de processos que 

tornam o jogo possível. O jogo é interpretado como parte de uma cultura lúdica, que comporta 

um grupo de esquemas que constituem a brincadeira. Nesse movimento, a cultura lúdica 

possui suas regras sociais por estar imersas em uma sociedade, as quais podem variar a 

depender dos grupos e indivíduos que estão sujeitos a condições climáticas ou espaciais. 

Nessa discussão, Kishimoto (2010) argumenta que uma cultura lúdica da infância 

depende da garantia de cidadania e a inserção de ações pedagógicas de qualidade que só se 

tornam possível no processo de brincadeira desde o início da educação Infantil. Segundo a 

autora, é brincando que as crianças são capazes de se expressarem por meio de linguagens 
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diferentes e de maneira original a identidade e a sua capacidade criativa. 

Neste sentido, uma cultura lúdica torna-se possível à medida que lhe é proporcionada 

na interação entre as crianças e até mesmo com o professor, aprende novas brincadeiras e cria 

outras com regras próprias. Kishimoto (2010) destaca que o currículo é o fio condutor para 

garantia desses direitos, de aprender a partir da brincadeira, sendo esta a atividade principal da 

criança nessa fase da vida.  

Para Sousa (2016), a interação do brincar acontece em um contexto social e deve 

voltar-se para o entendimento da criança que tem direito de vivenciar a infância da melhor 

forma possível. O campo que situa a concepção sobre primeira infância é panorama de 

controvérsias, por comportar distintos pontos de vistas, além de orientar para contexto 

historicamente marcado pelas diversas circunstâncias de resistência, lutas, bem como a 

desigualdade social.  

Almeida (2011) discute em seus estudos que no Brasil as crianças são vistas ainda com 

pouca importância, menos ainda referente ao direito de brincar. O autor enfatiza que a 

brincadeira é uma necessidade básica de todos, trata-se de uma vivência humana tanto rica 

quanto complexa, cabendo às escolas estimular e cobrar políticas públicas que garantam esse 

direito. Almeida (2008) também explicita os jogos e brinquedos como elementos que sempre 

estiveram presentes na história da cultura humana. No entanto, com o passar do tempo, o 

entendimento sobre o brincar foi modificado, passando a ser compreendido apenas como uma 

distração, recreação e algo característico do universo infantil. A autora tece uma discussão 

sobre a brincadeira como uma manifestação do universo infantil e indica possíveis caminhos 

para que se compreendam quais processos seriam favoráveis para o desenvolvimento motor, 

sensível, cognitivo, afetivo, emocional e social da criança.  

Sousa (2016) reitera que a integração do brincar, no contexto social, se deu na ruptura 

entre o entendimento da criança como “mini adulto” para uma concepção de criança que vive 

uma infância. A autora também destaca que no brincar a criança expressa situações 

imaginativas e projeta o mundo adulto, ensaiando valores e papéis sociais, pois o mundo 

percebido pelas crianças é imediato e ela está sempre realizando ações que estão para além da 

sua realidade, as brincadeiras de papéis sociais estão envoltas na noção de imitação pelo fato 

da criança manusear objetos do mundo adulto e agir de forma superior às suas possibilidades 

reais de atuação, ou seja, atuar neste mundo, por meio da brincadeira como se fosse adulto. 

Para Pires, Mendes e Bonadio (2004), a brincadeira se caracteriza como um 

momento sério para a criança, assim como é o trabalho para adultos, o desenvolvimento dos 

sentidos e de outras habilidades são favorecidos a partir da atividade do brincar.  Conforme os 
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autores, a brincadeira é também uma linguagem que favorece a compreensão da realidade, 

fundamental para o desenvolvimento infantil, pois durante a brincadeira as crianças aprendem 

pela constante atividade do cérebro e contribuem na interação social com o mundo social que 

a circunda. 

Brock et al. (2011), citando Vygotsky (1987), argumentam que o desenvolvimento e 

a aprendizagem têm a brincadeira como eixo primordial no contexto da educação de crianças. 

É brincando que as crianças na operam em direção às atividades conjuntas, interação social, 

uso de símbolos ou da língua, exploração dos interesses da própria criança, engajamento e a 

criação e resolução de problemas. A criança se apropria da brincadeira como atividade 

flexível e direcionada de forma a suprir necessidades individuais e também para a vivência 

futura de uma vida social adulta (JARVIS, 2011). 

Rego (1995) aborda que a criança internaliza as experiências que a cultura 

disponibiliza, e assim é capaz de reconstruir e internalizar imagens e representações mentais 

de conceitos. Isso é possível numa perceptiva do desenvolvimento das funções intelectuais 

humanas que são mediadas por signos, ou seja, a fala, e isso se dá por meio de interações 

constantes com o meio social.  

Almeida (2005) aponta que o brincar social é capaz de gerenciar a interação entre as 

crianças, interpretação que também é compartilhada por Rego (2004): 

 

Como, por exemplo, uma criança de cinco anos pode não conseguir, a 

primeira vez, montar sozinha um quebra-cabeça que tenha muitas peças, mas 

com a assistência de seu irmão mais velho ou mesmo de uma criança de sua 

idade, mas que já tenha experiência neste jogo pode realizar a tarefa. Esse 

nível é, para Vygotsky, bem mais indicativo de seu desenvolvimento mental 

do que aquilo que ela consegue fazer sozinha. (REGO, 2004, p.74). 

 

Partindo disso, compreende-se que as interações das crianças em contextos culturais 

orientam o processo de aprendizagem, pincipalmente quando guiadas por adultos ou pares 

mais experientes. As crianças são capazes de alcançarem uma zona de desenvolvimento mais 

estruturada, a partir do apoio de pessoas mais instruídas, que tenham compreensão das 

experiências culturais da linguagem, contribuindo na internalização e compreensão de 

conhecimentos significativos (BROCK et al., 2011). 

Nesse processo, a criança tem a possibilidade de acessa ao nível intelectual e afetivo. 

Como afirma Wajskop (2005): 

 

Dessa forma, a brincadeira poderá configurar-se como espaço de diagnóstico 

dos interesses e necessidades infantis e se transformar em espaço de 
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experimentação e estabilização de conhecimentos e afetos, por meio das 

interações entre crianças e adultos, possibilitando a criação de um vínculo 

com o trabalho nas diferentes áreas do conhecimento. (WAJSOKOP, 2005, 

p. 68). 

Wajskop (1995) considera a brincadeira como fato social que tem seu sentido 

associado a um conjunto singular que se constitui em determinado grupo social.  A autora 

define o brincar como linguagem que incorpora significados, sendo distinta de objetos, ou de 

um esquema de signos e sinais. As brincadeiras, antes caracterizadas como jogos, passam a 

ser encaradas como pressupostos de atividade infantil, relacionada ao futuro das crianças. 

Há críticas apresentadas por Wajskop (1995) sobre o risco de uma concepção 

biológica e inatista do brincar, de que as práticas pedagógicas de alguns profissionais que 

atuam no âmbito Infantil refletem uma compreensão equivocada da atividade do brincar, 

entendendo-a como momento de recreação, dispersão de energias, ou forma de transmitir 

conteúdo programático. A autora salienta que é preciso superar essa concepção espontaneista 

do brincar, que são danosas para uma compreensão do significado dessa atividade para 

contexto da Educação de crianças, e de que é preciso entender que as crianças estão inseridas 

em um contexto social que as definem como seres históricos e que pode ser alterado por elas.  

Sousa (2016) destaca com base na concepção Vygotskyana, que as brincadeiras de 

papéis sociais estão amparadas na noção de imitação e seu papel no desenvolvimento 

humano, pois por meio da imitação a criança age de forma superior às suas possibilidades 

reais de atuação. Desta forma, a brincadeira atua no contexto de possibilidades da concepção 

de infância, referente à criança como sujeito social, com especificidades e manifestações 

próprias. 

Nesse sentido, Rambo (2017) defende que o educador incentive a brincadeira de 

papéis sociais e alternância em sua coordenação. A autora, amparada pelas ideias de Martins 

(2006), argumenta que a brincadeira possibilita à criança estabelecer relações com o mundo 

adulto, bem como estabelecer relações próprias com a cultura e com as pessoas. A brincadeira 

de papéis sociais inaugura a tomada de decisão no mundo infantil, além de trabalhar emoções 

e a concretização de processos adultos em diversas circunstâncias configuradas pela criança 

no campo da imaginação (RAMBO, 2017).  

Na brincadeira, a imaginação ocupa papel especial, por permitir com que a criança 

olhe o mundo real e tenha liberdade de percebê-lo conforme uma visão própria, atribuindo 

lhe, novos significados e se apropriando dos que lhes são apresentados. Neste movimento 

dinâmico é que a infância se estabelece, e a criança é vista como sujeito social que se 
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relaciona com o mundo e emite sobre ele uma interpretação, interagindo e socializando os 

saberes entre pares e também com os adultos (ALMEIDA, 2008). 

A brincadeira da criança constitui-se como atividade humana, pois permite 

reproduzir as práticas sociais presentes no cotidiano, representando e apresentando a realidade 

tal como a concebem e refletindo de diferentes maneiras o seu entorno social (RAMBO, 

2017). 

Para Rambo (2017), a visão de mundo das crianças sofre influência do meio social e 

cultural. Cabe à escola promover o diálogo e a problematização dos saberes das experiências, 

resultado das interações das crianças, rumo à construção de novos conhecimentos e 

significados.  A autora chama a atenção para potencializar as vozes infantis e escutá-las por 

meio de atividades de interação entre as crianças, sendo primordial, no fazer pedagógico 

considerar à criança como sujeito que dialoga. 

Neste sentido, escutar significa colocar-se à disposição, problematizar as falas 

significativas apresentadas, priorizar diferentes linguagens, reconhecer representações e 

significações das crianças, estimular rodas de conversas, considerando tempo e espaço, 

desenvolver brincadeiras de papéis sociais, favorecer a leitura de imagens, sistematizando 

falas e manifestações das crianças que estabeleçam o protagonismo infantil (RAMBO, 2017). 

 

1.2 O Brincar na Educação Infantil e os documentos oficiais  

 O Brasil do século XIX tornou-se palco de discussões sobre creches e pré-escola, 

pois havia uma discrepância acentuada em relação ao modelo de escola para crianças, 

conforme a classe social. Ou seja, um caráter mais assistencialista para crianças pobres e 

outro voltado mais às práticas escolares para crianças de classes elitizadas. Isso tornou-se 

possível em decorrência da preconização e da ausência de políticas de investimento na 

profissionalização da área, favorável para distinguir o trabalho pedagógico com as crianças. 

(BRASIL, 2009). 

 É nesse contexto que movimentos de lutas, como o das mulheres, o de 

redemocratização do país, comunitários e profissionais da educação, ganharam força para 

impulsionar algumas questões latentes no campo educativo. Por exemplo, no ano de 1959, a 

integração desses movimentos no país e a nível internacional, foram pioneiros na 

caracterização de uma identidade que estivesse mais coerente para o atendimento à infância. 
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Com a Constituição Federal de 1988, ocorreu o reconhecimento da Educação Infantil como 

dever do Estado, que deveria garantir educação específica para crianças pequenas.  

 Por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA\90(Lei 8.069\90), instituiu-

se a Declaração Universal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que orientou a transição 

relacionada ao atendimento às crianças com direito a educação, independente do grupo social 

ao qual pertence. Sendo assim, tendo em vista o distanciamento de um antagonismo entre uma 

concepção meramente assistencialista ou de um víeis puramente escolarizante, muitas vezes, 

sem considerar aspectos relevantes voltados ao desenvolvimento infantil.   

 Os ordenamentos legais supracitados foram regularizados pela Lei 9.394\96 da Lei 

de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB), objetivando identificar a autonomia dos 

espaços educacionais, garantir o atendimento gratuito nas instituições, a organização 

curricular de caráter flexível e plural do fazer pedagógico e assegurar a aprendizagem das 

crianças. A LDB também é responsável por impulsionar a inovação no campo da Educação 

Básica, introduzindo novos aspectos relevantes, bem como a integração da creche e a pré-

escola como etapas da Educação Infantil, configuraradas  como primeira etapa da Educação 

Básica. O estabelecimento da (Lei 9.394\96) das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação Infantil (DCNEI), que foi fundamental para delinear novos caminhos, a serem 

percorridos para orientar o ensino e organizar dos processos de desenvolvimento e avaliação 

das práticas pedagógicas significativas para os sujeitos. (BRASIL, 2013).  

 

1.2.1 A criança enquanto sujeito do processo de Educação:  DCNEI 

 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação (DCNEI), o 

brincar se constitui para a criança como um momento de aprendizagem, promovendo a sua 

manifestação de anseios e a observação. Além disso, na brincadeira a criança é capaz de 

produzir cultura e construir sua identidade tanto pessoal quanto coletiva, contribuindo para 

que a criança torne-se sujeito que questiona e constrói novos sentidos sobre o mundo. 

Portanto, é necessário que a criança, no contexto em que se insere, seja considerada 

como centro do planejamento curricular e sujeito histórico de direito, que se desenvolve por 

meio da interação com adultos e outras crianças em seus grupos culturais e sociais. A 

brincadeira propicia para a criança a construção de um cenário para imitação do conhecido e 

construção do novo (BRASIL, 2013).  
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O conhecimento da realidade material e social pela criança ocorre na significação de 

mundo que ela constrói desde o nascimento, são as somas das experiências que contribuem 

para processo de ampliação do campo de curiosidades e inquietações (BRASIL, 2013). 

Neste sentido, é válido destacar a importância de manter um olhar para a 

criança como sujeito pensante, que olha para um mundo, estabelece relações 

e por meios deste processo constrói novos significados e aprende com 

parceiros mais experientes. (BRASIL, 2013, p.96).  

 

As condições que favorecem o desenvolvimento da criança estão relacionadas ao 

espaço que lhes são garantidos para falar, agir e questionar, pois há funções na criança que 

não são inatas como a capacidade de discriminar cores, memorizar ou representar, mas é parte 

de um campo culturalmente e historicamente construídos estabelecidos nas relações com os 

outros sujeitos. As formas de compreensão do mundo que a criança estabelece tanto com 

objeto quanto com os humanos ocorrem considerando que cada criança possui um ritmo 

próprio e conforme as experiências que podem favorecer no processo de maturação. De 

acordo com a DCNEI: 

Assim, a motricidade, a linguagem, o pensamento, a afetividade e a 

sociabilidade são aspectos integrados e se desenvolvem a partir das 

interações que, desde o nascimento, a criança estabelece com diferentes 

parceiros, a depender da maneira como sua capacidade para construir 

conhecimento é possibilitada e trabalhada nas situações em que ela participa 

(BRASIL, 2013, p.86) 

 

As culturais infantis são constituídas no campo das experiências e da atuação das 

crianças com outras mais experientes, tais culturas emergem da promoção do ambiente de 

escuta e dos espaços proporcionados às crianças, resultando na aprendizagem significativa das 

crianças. Os educadores têm um papel primordial em promover ambientes e situações 

oportunas ao desenvolvimento infantil: 

Cabe às instituições de Educação Infantil assegurar às crianças manifestação 

de seus interesses, desejos e curiosidades ao participar das práticas 

educativas, valorizarem suas produções, individuais e coletivas, e trabalhar 

pela conquista por elas da autonomia para a escolha de brincadeiras e de 

atividades e para realização de cuidados pessoais diários. Tais instituições 

devem proporcionar às crianças oportunidades para ampliarem as 

possibilidades de aprendizado e de compreensão de mundo e de si próprio 

trazidas por diferentes tradições culturais e a construir atitudes de respeito e 

solidariedade (BRASIL, 2013, p.87). 

 

Sendo a criança um sujeito de direito e que deve ser respeitada em sua integridade, 

cabem às instituições de Educação Infantil garantirem práticas pedagógicas que qualifiquem o 

processo educativo e que tenha em vista a promoção de espaços participativos e interativos, 
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cujo foco seja o desenvolvimento integral das crianças e contribuía para inserção da criança 

no mundo dos direitos humanos.  

Para isso, o foco do planejamento das atividades educativas necessita considerar o 

agir, o pensar infantil e a apropriação dos conhecimentos produzidos pelos grupos culturais no 

qual estes sujeitos se desenvolvem. Tais aspectos requerem do educador uma postura sensível, 

delicada e atenta no trato com a criança, por meio de ações que promovam a valorização de 

atitudes educativas e de práticas cotidianas. Tudo isso em vista da cidadania e vivência da 

infância, na garantia de uma Educação Infantil para formação cidadã, construção de saberes e 

que possa proporcionar diferentes experiências de interações e permita o protagonismo e 

autonomia infantil (BRASIL, 2013).  

 De acordo com o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (RCNEI) 

(BRASIL, 1998) é no ato de brincar que as crianças tomam consciência dos acontecimentos e 

potencializam sua capacidade criativa, ressignificando os gestos, objetos e até mesmo os 

espaços. A brincadeira demanda autonomia e é constitutiva de uma linguagem Infantil que se 

vincula ao que não é brincar. É, portanto, uma linguagem simbólica que exige percepção 

nítida da criança a respeito da realidade, a qual fornece conteúdos para concretização da 

brincadeira. Ao brincar, as crianças distinguem a realidade imediata da brincadeira ao mesmo 

tempo em que vão ressignificando suas ações. É importante a atenção aos papeis assumidos 

pelas crianças durante a brincadeira, conforme destacados no RCNEI (BRASIL aponta: 

O principal indicador da brincadeira, entre as crianças, é o papel que 

assumem enquanto brincam. Ao adotar outros papéis na brincadeira, as 

crianças agem frente à realidade de maneira não-literal, transferindo e 

substituindo suas ações cotidianas pelas ações e características do papel 

assumido, utilizando-se de objetos substitutos. (BRASIL, 1998, p. 27).  

 Ou seja, à medida que brincam as crianças buscam se apropriar e retratar a realidade, 

ao mesmo tempo em que não se prendem a ela, pois dão novos significados e traduzem sua 

visão de mundo brincando, assumindo identidades, constituindo-se autoras e construtoras de 

conhecimentos nesse processo, que são mediados pelo contexto em que estão inseridas, por 

meio dos elementos que lhes são disponíveis na realidade e na imaginação. De acordo com o 

RCNEI (BRASIL, 1998), na brincadeira modelos adultos são interiorizados pelas crianças, de 

acordo os distintos grupos sociais os quais elas convivem, transpondo para o campo infantil 

um caráter singular enquanto espaço de constituição do sujeito desde a infância. 

  Conforme descrito na RCNEI (BRASIL, 1998), os conhecimentos que as crianças 

adquirem no cotidiano podem ser trabalhados no ambiente escolar por meio da brincadeira, 

pois a brincadeira exige conhecimentos anteriores sobre o papel que irão assumir ao brincar, 
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ou seja, a brincadeira é constituída por regras implícitas. Os conhecimentos anteriores das 

crianças que são utilizados nas brincadeiras são provenientes da experiência e da convivência 

com outros sujeitos, que podem ser adultos ou até mesmo outras crianças e podem emergir da 

convivência em diversos ambientes, considerando que há múltiplas fontes de conhecimentos 

para as crianças, que ainda encontram-se em fragmentos na percepção delas, mas são 

suficientes para serem imitados em uma brincadeira, na construção de novas regras e para que 

sejam estabelecidos novos vínculos de convivência . 

  Pena (2005) discute que os documentos oficiais, como as Diretrizes e os Parâmetros 

Curriculares para a Educação Infantil, são responsáveis por intensificar o debate sobre o 

processo educativo de crianças orientando a garantia desse direito em termos práticos, e que 

têm sido relevantes também para criação de políticas públicas educacionais para essa etapa, e 

explica que:   

O currículo e as propostas pedagógicas para a Educação Infantil surgidas 

depois da regulação da atual Lei de Diretrizes e Base da Educação da 

Nacional passaram a ser orientado em conformidade com a estrutura legal 

que legitimou a criança com sujeito social e de direitos, onde a educação é 

uma delas (PENA, 2005, p. 99). 

 Assim sendo, também é importante pontuar que o contexto brasileiro, no início do 

século XXI, tornou-se palco para construção identitária das creches e pré-escolas, situadas no 

plano histórico das políticas de atendimento infantil. Vale ressaltar, como aspecto marcante a 

distinção de classe social das crianças, que  era o marco divisório que orientava a forma como 

seria o acesso à Educação, ou seja, de acordo com a posição social das crianças.     

 Sedano (2016), tendo como base as Diretrizes e Parâmetros Nacionais para 

Educação, enfatiza que é relevante e indispensável manter e garantir acesso às crianças em 

espaços que promovam o brincar, cuidar e o educar, constituindo-se enquanto eixos 

pedagógicos para o trabalho na Educação Infantil. Isso rompe com uma hierarquização entre o 

brincar o cuidar e o educar pois juntos compartilham e contribuem no processo colaborativo 

de formação e na construção de conhecimento e do desenvolvimento infantil. 

 Além disso, de acordo com a DCNEI (2009), os movimentos comunitários foram 

fundamentais para algumas modificações essenciais no atendimento das creches e pré-escolas, 

dentre eles o movimento de mulheres e profissionais da educação visando à superação do 

fragmentalismo que rondava a Educação Infantil, tanto de práticas assistencialistas quanto em 

vista de preparar a criança para a escolarização, antecipando processos.  

 
Frente a todas essas transformações, a Educação Infantil vive um intenso 

processo de revisão de concepções sobre a Educação de crianças em espaços 
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coletivos, e de seleção e fortalecimento de práticas pedagógicas mediadoras 

de aprendizagens e do desenvolvimento das crianças.(BRASIL, 2013, p.82).  

   

 Em consonância com o que foi supracitado, os documentos oficiais traduzem 

algumas especificidades para o trabalho no campo da Educação Infantil, delineando traços 

importantes a serem considerados, bem como a garantia de acesso a uma educação que não 

fixe suas raízes no cuidado excessivo das crianças negando suas capacidades, mas também 

não perpetue um olhar que vá antecipar processos relevantes que podem torna-se precoces 

para o desenvolvimento infantil.  

 Nas DCNEI (BRASIL, 2013) consta que se faz necessária, como base de um 

processo educativo, as dimensões sociopolítica e pedagógica no trabalho com crianças e que 

assegure a formação para o exercício da cidadania. São destacados, também, nas DCNEI que 

a organização do trabalho no âmbito infantil, deve se estabelecer numa perspectiva de 

democracia, cujo objetivo esteja centrado em desempenhar o papel ativo na constituição da 

justiça e solidariedade social, da autonomia, orientada socioabientalmente.  

 Essas dimensões dialogam com a concepção do educador Paulo Freire, que se coloca 

contrário à educação bancária, em defesa de uma gestão democrática para qualquer etapa do 

processo educativo. Na pedagogia freireana a ideia de um trabalho colaborativo é direcionada 

pelo diálogo e pela problematização dos saberes, fomentando a tomada de decisão e 

participação no processo educativo (FREIRE, 1987). Trata-se de uma postura político-

pedagógica a serviço da formação cidadã, pois o contexto local dos sujeitos é considerado 

como ponto de partida para aprendizagem e para a construção de novos conhecimentos. 

   No Brasil, as propostas educativas para crianças são orientadas pelo Projeto Político 

Pedagógico (PPP), que guiam ações e metas para desenvolvimento das crianças nas 

instituições. Essas propostas compõem um currículo específico para a educação de crianças, 

englobando experiências, constituindo um conjunto de ferramentas políticas, culturais e 

científicas, ou seja, faz-se necessário um plano orientador específico para o contexto 

educativo de crianças, dissociado da escolarização, sendo assim, um sistema educacional 

diferenciado. 

O currículo na Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas 

que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os 

conhecimentos e fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico e 

tecnológico. (BRASIL, 2013, p. 86). 

 Desta forma, fica evidente que negar o acesso aos conhecimentos científicos para as 

crianças pode ser uma forma de negligenciar o seu acesso a um repertório de riquezas, como a 

construção de saberes que são essenciais para o seu desenvolvimento integral. Assim, os 
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conhecimentos científicos ampliam, desde a infância, espaços de aprendizagem, pois essa 

etapa tem um caráter marcante no campo infantil, composto pelas inquietações e suas 

capacidades de imaginação, representação e percepção. O RCNEI (BRASIL, 1998) apresenta 

o brincar como atividade que envolve o potencial criativo da criança e nesse documento 

discute-se que a brincadeira ocorre quando a criança incorpora aspectos da realidade que ela 

vive e atribuem novos significados. 

 De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), no que tange à 

Educação Infantil, o conceito de brincar é entendido como um dos eixos estruturantes para um 

trabalho significativo (BRASIL 2017). O documento também apresenta que o brincar cria 

espaços a serviço do desenvolvimento pleno das crianças da creche e pré-escola. A interação e 

a brincadeira são eixos que servem para caracterizar vivências nos espaços infantis, os quais 

permitem às crianças a apropriação e a construção de novos saberes, compartilhados na 

interação com outras crianças ou com os adultos, importantes para aprendizagens e a 

socialização entre pares.   

 Os direitos e desenvolvimentos das crianças são assegurados, por meio da 

brincadeira, desde que lhes sejam ofertados espaços com condições para seu 

desenvolvimento, provocações, vivências, desafios que façam com que as crianças sintam, 

pensem e busquem resolver problemas que elas mesmas identifiquem. Tendo o brincar como 

essa atividade social, essencial a formação social, cognitiva, emocional e motora, 

contribuindo com a construção de significados, sobre si, os outros e o mundo. Nesse sentido, 

o cotidiano infantil é marcado pelo brincar, mediado pela interação que as crianças 

estabelecem no ambiente em que vivem, tendo acesso aos dados da realidade, potencializando 

seu desenvolvimento integral. A BNCC explicita esse papel do brincar: 

Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, 

com diferentes parceiros (crianças e adultos) ampliando e diversificando seu 

acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação sua 

criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, 

expressivas, cognitivas, sociais e relacionais (BNCC, 2017, p.37).    

 

      O brincar na BNCC é defendido como aspecto importante enquanto construção 

social, e pressuposto para a ação pedagógica comprometida com o desenvolvimento integral 

das crianças. O brincar precisa contar com a intencionalidade do educador desde a 

organização dos espaços aos objetos disponíveis, tendo em vista um trabalho que garanta e 

promova a interação, pluralidade de ações e situações a serviço da aprendizagem e do 

desenvolvimento das crianças da creche e pré-escola. 
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  De acordo com as DCNEI (BRASIL, 2009), RCNEI (BRASIL, 1998) e a BNCC 

(BRASIL, 2017), a Educação Infantil constitui a primeira etapa da Educação Básica, sendo 

primordial no processo educacional das crianças. Principalmente por marcar o início de uma 

separação3 por espaço de tempo da figura afetiva que são os familiares das crianças. Portanto, 

as creches e pré-escolas têm função primordial enquanto espaços de acolhimento e vivências 

indissociáveis ao seu papel educativo.  

        As DCNEI indicam que as propostas pedagógicas devem pautar-se na finalidade de 

ampliar o universo infantil, com experiências, conhecimentos e habilidades significativas para 

as crianças, tendo ação complementar ao da família, visando à construção e consolidação de 

novos saberes, envolvendo autonomia, socialização e a comunicação, tendo como ponto de 

partida a brincadeira (BRASIL, 2009). 

1.3  Educação em Ciências na Educação Infantil  

Em relação à compreensão dos professores sobre o ensino de ciências, Gil-Pérez et 

al. (1991) destacam que o caráter simplista e contraditório que tem sido perpetuado sobre a 

ciência, explicitado na fala de muitos professores, estão, muitas vezes, amparados em uma 

compreensão tradicional, em que o conhecimento é transmitido ou por meio de uma imagem 

espontaneista do ensino, que se estabelece simplesmente no conhecimento conceitual do 

conteúdo. Os autores pontuam sobre a necessidade de processos contínuos formativos de 

professores e o acesso destes às pesquisas e inovações do campo, tendo em vista uma ruptura 

com as visões ultrapassadas já superadas. 

A historiografia da Educação para o campo da Educação Infantil ocorreu no contexto 

de grandes desafios e vem traçando ao longo dos tempos espaços de lutas e conquistas com a 

finalidade de favorecer e oferecer uma infância de oportunidades de aprendizagens, coerente 

com o desenvolvimento integral das crianças (BRASIL, 2017). Além disso, o processo para 

desmistificar a concepção do que significa “ciência” e seu ensino também é longo. Neste 

sentido, para o trabalho com crianças na Educação Infantil, é necessário que se reflita sobre a 

forma como se estrutura um trabalho que considere o envolvimento dos sujeitos, pautados na 

autonomia.  

Deste modo, no RCNEI apresenta-se uma crítica aos equívocos na inserção de 

trabalhos pedagógicos na Educação Infantil na dimensão das áreas de Ciências Humanas e 

                                                           
3 O termo refere-se ao tempo em que as crianças pequenas ficarão fora de casa, e sobre a companhia de um 

educador nas instituições de Educação Infantil.  
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Naturais (BRASIL,2017). Mais especificamente em relação às práticas que regem a 

supervalorização de atividades fixadas ao calendário nacional que, em algumas ocasiões, 

propiciam a abertura para propostas criativas, ao mesmo tempo restringem e negam 

aprofundar determinados temas, podendo inclusive estimular a difusão de estereótipos e 

desvincular-se do contexto, ocasionando um desmerecimento da construção de conhecimento, 

no sentido da negação da diversidade de realidades sociais, culturais, geográficas e históricas, 

em que as crianças fazem parte.    

Vale situar que estes Referenciais chamam atenção sobre a necessidade de vincular o 

contexto às atividades que envolvam primordialmente o desenvolvimento de noção de tempo, 

espaço, voltado aos conhecimentos históricos, que são emergentes da relação humana com a 

natureza. Isso pode estimular e motivar a imaginação e capacidade infantil em conhecer 

locais, lidar com algumas informações e viabilizar aprendizagens significativas. 

Sendo assim, é importante não subestimar a infância negando às crianças vivências 

que proporcionem a construção de saberes e aprendizagens em ambientes propícios ao 

desenvolvimento de capacidade e habilidades diversas. É preciso promover, a partir de 

práticas escolares bem fundamentadas, a humanização e não restringir os espaços da infância. 

No entanto, também é preciso fortalecer esse ambiente de escuta que é a Educação Infantil, 

com informações diversas no tipo de problematizações, que façam com que as crianças 

reflitam  sobre aspectos que envolvam o seu entorno, e que possam pensar sobre modos de 

vida, paisagem, histórias de outros tempos que remetam ao seu mundo, garantindo uma 

infância criativa. 

Especialmente no campo da Educação em Ciências para crianças, faz-se necessário 

um trabalho pedagógico que contemple de fato as necessidades de aprendizagens das crianças. 

Alguns estudos em Educação em Ciências, que se fundamentam na pedagogia freireana, têm 

evidenciado a importância da ressignificação curricular por meio do processo de Investigação 

Temática. No entanto, destaca-se que há poucos trabalhos nessa perspectiva que contemplam 

a Educação Infantil.  

No âmbito da Educação em Ciências alguns autores, como de Eiras, Menezes e Flôr 

(2018), apontam para necessidade de trabalhos centralizados em atividades lúdicas. Para as 

autoras, os brinquedos e as brincadeiras são oportunidades de aprendizagem, por ocupar 

espaço de destaque na formação psicológica e social das crianças. As autoras também 

argumentam que o interesse por estudar sobre a brincadeira no ensino e na aprendizagem de 

Ciências teve origem em 2012 numa capacitação de professores com objetivo de construir de 

brinquedos científicos, com a finalidade de compreender a contribuição desses brinquedos na 
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promoção de uma educação em ciências para os anos iniciais. Na brincadeira, as regras que 

fazem parte de contexto sócio- histórico estão centradas no sujeito que influencia e é 

influenciado (EIRAS, MENEZES e FLÔR, 2018).  

Vale destacar que Eiras, Menezes e Flôr (2018) não pesquisam especificamente 

sobre a Educação Infantil, no entanto os resultados de suas pesquisas são relevantes para se 

pensar uma Educação em Ciências no contexto do trabalho pedagógico envolvendo crianças e 

continuidade na formação dos sujeitos que estão envolvidos neste processo. Em um de seus 

estudos, Eiras, Menezes e Flôr (2018) realizaram uma revisão de literatura entre anos de 1997 

e 2017 nas atas do ENPEC e na Revista Brasileira de Pesquisa de Educação em Ciências 

(RBPEC), com a finalidade de compreender atividades lúdicas no contexto de Ensino de 

Ciências para o Ensino Fundamental. Dentre os principias resultados, as autoras indicam que 

a ludicidade é pouco explicitada como objeto de estudo na área de Educação em Ciências, 

assim como evidenciam a escassez de trabalhos referentes à Educação Infantil.  

Nesse contexto, vale salientar a discussão de Rambo (2017) sobre a importância de 

no âmbito da educação inserir aspectos de uma educação libertadora, pautada nos 

pressupostos freireanos. A autora compreende que a inserção destes pressupostos em 

trabalhos no contexto infantil pode contribuir com uma educação mais humana e 

contextualizada, isso indica a postura de um educador dialógico, uma educação que 

compreenda a importância de favorecer no desenvolvimento das capacidades das crianças, em 

observar o contexto em que está imerso e elaborar novos entendimentos sobre tal realidade. 

Rambo (2017) também constata que são pontuais e escassas produções acadêmicas 

que estejam voltadas para experiências que se fundamentam nas ideias para Paulo Freire para 

Educação Infantil. Vale ressaltar que há estudos na área de Educação em Ciências que têm 

apresentado proposta de reconfiguração curricular, tendo em vista a mudança de uma 

perspectiva disciplinar e fragmentada dos conteúdos para uma abordagem interdisciplinar e 

contextualizada (STRIEDER, 2008; SOLINO, 2013, 2010).  

Dentre eles, estão os estudos que sugerem o trabalho de propostas curriculares e 

pedagógicas por meio dos Temas Geradores, dando ênfase aqueles fundamentados na 

Abordagem Temática Freireana (ATF) (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 

2011). Essa abordagem permite reestruturar o currículo, com base em problemas reais, 

significativos para os educandos, os quais se encontram sintetizados em Temas Geradores 

(FREIRE, 1987).  

Além disso, a ATF permite estabelecer uma relação entre o conhecimento 

experiencial dos educandos com os conhecimentos científicos, buscando levar os educandos a 
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superarem situações-limites vivenciadas e que muitas vezes nem as percebem. O trabalho 

pedagógico pautado em Temas Geradores, embora não tenha sido pensado na esfera da 

educação escolar, é de fundamental relevância para propor uma prática pedagógica 

significativa, no sentido de valorizar a participação ativa dos sujeitos e a transformação social 

(DELIZOICOV, 1991).   
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CAPÍTULO 2: ABORDAGEM TEMÁTICA FREIREANA: pressupostos de uma    

educação transformadora  

 

No presente capítulo apresentam-se alguns aspectos fundamentais do pensamento do 

educador Paulo Freire, que propôs novos caminhos para formação crítica por meio da 

emancipação dos sujeitos. A transposição de suas ideias para a educação escolar tem 

contribuído para a compreensão da relação entre educando e educador como sujeitos ativos, 

inseridos em um processo de construção de conhecimento mediado por situações 

problemáticas da realidade material dos educandos, viabilizando uma educação pautada na 

justiça social e na democratização. 

 2.1 Paulo Freire e os parâmetros de uma perspectiva de Educação Transformadora  

Freire (1987) aponta sobre o papel do educador em considerar como principal foco 

do seu trabalho, o ato de escutar, problematizar aspectos locais, essenciais para uma discussão 

que fomenta o pensar crítico e consciente, junto com seus educandos, rompendo com uma 

cultura do silêncio, caso contrário estará indo na contra mão de uma Educação Humanizadora, 

como destaca: 

Por isto, o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que 

se solidariza o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser 

transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar 

ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca das 

ideias a serem consumidas pelos permutastes. (FREIRE, 1987, p.45). 

Assim, postular uma educação a serviço da humanização está distante de ser uma 

tarefa fácil. São diversos os desafios, trata-se de assumir um compromisso com a formação 

cidadã dos sujeitos. O que orienta uma perspectiva freireana de educação é o desejo em tornar 

possível um espaço de direitos, para que haja construção de novos conhecimentos 

significativos articulados à realidade dos sujeitos, na promoção da cidadania. Silva (2004) de 

modo sintético, afirma que no âmbito da pedagogia freireana, a transformação implica em 

uma leitura dialógica do contexto opressor a serviço de uma educação humanizadora, no ato 

de dialogar. 

Para Freire (1987), educação é sinônimo de esperança e para atuar como educador é 

necessário o exercício de escutar os educandos e contrapor-se com a superficialidade da 

educação bancária. É preciso, portanto, que o educador se proponha a trabalhar com os 

saberes experienciais vividos pelos educandos.  
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Stuani (2016) reitera que as ideias de Freire estão amparadas por uma dimensão 

epistemológica do conhecimento, que se apoiam na busca da compreensão pelos sujeitos, 

sobre os problemas em que estão vivenciando, os quais sejam as situações que envolvem 

problemas sociais, em que, os sujeitos devem mover-se na busca pela superação destas, as 

quais são passíveis de transformações.  

Conforme Freire (1987), para além de conformar um problema e introduzir nos 

sujeitos leque de conteúdos descontextualizados, faz- se importante investigar problemas que 

reflitam situações de contradições sociais da comunidade local, presentes na vida dos sujeitos, 

cuja compreensão destes problemas encontra-se limitada por questões históricas, sociais e 

políticas. De acordo com Sousa (2013), uma prática a favor da liberdade se estabelece na 

relação educando-educador, orientada por uma formação cidadã, que contemple a 

interpretação crítica dos educandos da sua realidade, cabendo ao educador conhecer tal 

realidade para melhor dialogar e problematizar. 

O diálogo acontece quando o professor se percebe como educando-educador, ou seja, 

ele dar-se conta de que aprende no momento que ensina, ao incorporar a partir da realidade 

dos sujeitos os paradigmas que aquela comunidade possui, e fornecendo questões que são 

indispensáveis. O educando, nessa dinâmica, constrói novos saberes ao ganhar esse espaço 

para dialogar, sem perder seu lugar de aprendiz.  

O diálogo na concepção freireana é associado à postura que se assume diante de seu 

papel de educador, escola e educando. Trata-se de um posicionamento ideológico contrário ao 

da educação baseada em decorar conceitos unicamente, se configurando numa relação anti-

dialógica. É importante frisar que no diálogo é possível abstrair situações para serem 

problematizados no sistema de codificação e decodificação, ou seja, leitura e interpretação da 

realidade circundante do sujeito.  Assim, é o diálogo na relação educador e educando, o fio 

condutor para problematizar a situação significativa a serem superadas. Considera-se que há 

uma troca de saberes, que não é linear, isto é: 

O diálogo, na verdade, não pode ser responsabilizando pelo uso distorcido 

que ele se faça. Por sua pura imitação ou por sua caricatura. O diálogo não 

pode converter-se num “bate-papo” desobrigado que marche ao gosto do 

acaso entre professor ou professora e educandos. O diálogo pedagógico 

implica tanto o conteúdo ou objeto cognoscível em torno de que gira quanto 

à exposição sobre ele feita pelo educador ou educadora para os educandos. 

(FREIRE, 1997, p.118). 

Deste modo, a concepção freireana sobre o diálogo é traduzido como fundamental 

em processos formativos dos sujeitos para uma sociedade democrática. O diálogo é sinônimo 

de ensino e aprendizagem, e não uma simples conversa aleatória sem definições ou 
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delineamentos necessários para tal. A educação que pauta-se na perspectiva freireana 

fundamenta-se em uma compreensão crítica do educando em relação aos problemas presentes 

na realidade vivenciada por estes inerentes à sua própria realidade, para que sejam superados 

no sentido não apenas intelectual, mas com mudanças nas ações e posturas novas para intervir 

no seu entorno. 

Ainda, nesse sentido, Freire (1987) pontua que deve haver uma investigação sobre a 

realidade dos sujeitos por excelência dialógica, por comportar em si a lógica da prática 

libertadora. Sendo assim, tal investigação é conscientizadora e propicia novos conhecimentos, 

fazendo com que os sujeitos reflitam sobre os problemas do seu entorno, que muitas vezes 

estão imersos, mas não observavam porque estão envoltos de situações-limites às quais não 

apresentam criticidade. O objeto da investigação envolve o pensamento, a linguagem e a 

interpretação da realidade pelos sujeitos.  

 Desta forma, é importante frisar que a proposta freireana não se submete a aspectos 

da vivência experiencial do educando apenas, mas está relacionada também às situações-

limites desses sujeitos. Freire (1997) explícita, que à medida que há uma valorização da 

participação dos sujeitos nas tomadas de decisões de âmbito político, econômico, social 

cultural e educativo, valora-se também um novo conceito de sociedade interativa e 

humanizadora, que não se exime do papel de cobrar e fazer. Nesse sentido, a importância de 

espaços de atuação dos educandos compartilhando entre si e com o educador, torna viável 

uma educação emancipadora. E é por isso que Freire propõe que os saberes experienciais 

vividos pelos educandos sejam contemplados e não omitidos na formação cidadã. 

A perspectiva freireana se desenvolve à medida que o educando atua para 

transformação da realidade que está posta, por meio da apropriação dos conhecimentos 

científicos articulando a tal realidade e passa de espectador à protagonista, que participa 

ativamente do processo de ensino e aprendizagem, de modo que lhe  possibilita criticidade, 

criatividade e  envolvimento com a situação, sendo capaz de decifrar, na realidade 

circundante, contradições presentes no seu contexto tantas vezes camufladas. Conforme 

destaca Silva (2015): 

Em outras palavras, o objetivo da perspectiva freireana consiste na leitura do 

mundo, por meio da apropriação dos conhecimentos cientifico- a 

apropriação dos conteúdos científicos é de fundamental importância, mas a 

pedagogia freireana não se restringe a ela (SILVA, 2015, p. 28). 

Conforme Silva (2015), a pedagogia freireana baseia-se na apropriação dos sujeitos 

pelos conhecimentos científicos, orientados por uma visão crítica de mundo, contrapondo-se 

às ideias de um ensino propedêutico, o qual no sujeito está restrito a ser compreendido como 
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mero espectador.   

Apesar das ideias de Paulo Freire serem consideradas, na maioria das vezes, para o 

contexto da Educação Básica, é valido e importante destacar que na pedagogia freireana o 

protagonismo e atuação dos sujeitos também é possível e fundamental no âmbito da Educação 

Infantil. Como bem destaca Silva e Silva (2018):  

O que faz o adulto ser provocado pela curiosidade de uma criança, como fez 

Paulo Freire ao responder à carta da prima, é uma ética do cuidado com o 

outro; o cuidado, entendido como princípio de responsabilidade e 

comprometimento com as coisas que as crianças desejam saber mais. Só 

uma relação de cuidado pode levar em conta a curiosidade de saber das 

crianças e sua dimensão de ser presente e, assim, abrir-se para o diálogo com 

os interesses destas, fazendo emergir uma pedagogia que dialoga com as 

infâncias. Esta abertura ao “mundo das crianças” é mencionada por Freire 

como gesto inaugural de uma relação verdadeiramente dialógica. (SILVA, 

SILVA, 2018, p. 10). 

 

Neste caso, o principal propósito é fortalecendo os espaços de participação das 

crianças na construção da aprendizagem, na escuta e no olhar sobre suas produções, na 

aproximação, na curiosidade sobre a sua realidade. Neste sentido, Silva e Silva (2018) 

ressaltam sobre a importância de compreender a criança a partir de uma Pedagogia da 

Infância.  

Se a cultura da infância é fundante da singularidade das práticas na educação 

das crianças, isto implica, primeiramente, reconhecer que as crianças 

pequenas produzem cultura em interface com a cultura dos adultos. Essa 

produção não é mera reprodução, uma vez que as crianças acrescentam e 

criam elementos próprios da relação com outras crianças. As crianças 

produzem cultura na interação com os pares, os adultos e a materialidade. 

Isto significa que as interações e as relações devem, de fato, constituir 

experiências de currículo e objeto de estudo de uma Pedagogia da Infância 

(SILVA, SILVA 2018, p. 45). 

 

Sendo assim, pode-se compreender que o contexto no qual a educação infantil 

acontece, possui elementos fundamentais que potencializam a concretização de uma educação 

significativa para vivência da criança, sendo assim, favorável ao educador e ao educando 

como espaço de compartilhamento de saberes que não se restringe apenas a coordenação 

pedagógica. No tópico a seguir serão explicitados alguns aspectos da Abordagem Temática 

Freireana e sua dimensão que tem por objetivo fomentar a educação com víeis libertador para 

que os sujeitos passem a olhar para a realidade com criticidade e esperança. 
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2.2  Abordagem Temática Freireana no Ensino de Ciências 

Estudos pautados nos pressupostos freireanos resultam em discussões para o ensino de 

ciências que traz a sistematização referente à estruturação da organização curricular da 

educação básica voltado para temas que configuram as situações significativas da comunidade 

escolar. Dentre os trabalhos dessa natureza têm-se: Chagas, (2014), Delizoicov (2005), 

Muenchen (2014), Delizoicov Angotti e Pernambuco (2011), Furlan et al. (2011), Fonseca 

(2017), Gehlen (2014), Milli (2018), Montalvão Neto e Torres (2014),Novais (2015), Torres 

(2010), Silva (2004), Silva (2014), Silva (2015), Sousa (2013), Souza et al. (2014), Solino 

(2013) e Roso et al. (2015).  

Tais estudos configuram novas propostas de abordagem que contribuem com a 

reconfiguração curricular pautado na Abordagem Temática Freireana (DELIZOICOV; 

ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011), em que a construção do conhecimento cientifico é 

subsidiado no contexto do indivíduo, que tem como ponto de partida a realidade do educando, 

no intuito de contribuir com a formação crítica e social do aluno ao problematizar em sala de 

aula temas relacionados ao seu entorno.  

A Abordagem Temática Freireana (ATF) consiste em um olhar para apropriação da 

realidade pelos sujeitos, por meio da legitimação de um tema, que nada mais é do que a 

interpretação crítica dos problemas enfrentados pela comunidade, tendo em vista a superação, 

o qual os conteúdos programáticos estão vinculados diretamente à realidade. Assim a ATF 

pauta-se na concepção de educação problematizadora, cujo currículo escolar é reestruturado 

com base em Temas Geradores, tendo os conceitos científicos subordinados aos temas.  

Delizoicov (1982) explicita que a Educação problematizadora ou dialógica freireana 

pauta-se em promover e expor as ideias e os conhecimentos dos educandos, tendo como base 

as experiências que antecede a escola, ou seja, ela busca para contexto escolar elementos 

essenciais da realidade dos sujeitos que podem contribuir para com concretização de uma 

Educação para a emancipação e autonomia.    

Sendo assim, Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) enfatizam que a Abordagem 

Temática Freireana traduz para o campo educativo a concepção crítica do currículo, na qual 

exige-se muito mais do que uma leitura superficial sobre a realidade do educando, porém que 

busca na realidade elementos que oportunize refletir sobre os problemas e possibilidades de 

superação destes, por meio dos sujeitos e da sociedade em rede de colaboração. Delizoicov 

(2005) sinaliza que no contexto de sala de aula é necessário ter como ponto de partida a 
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vivência dos educandos, com a finalidade seja identificar possíveis situações- limites. 

Conforme afirma Freire: 

As situações limites são consideradas aquelas situações de injustiça que 

viabiliza as contradições sociais, sobre as quais os sujeitos não conseguem 

refletir criticamente e não as identificam como problemas a serem superados. 

(FREIRE, 1987, p.49). 

 

Para Silva (2015), a reestruturação curricular a partir da ATF necessita distanciar-se de 

uma abordagem meramente conceitual. A perspectiva freireana é o fio condutor para um tipo 

de educação que visa problematizar a realidade dos sujeitos, em que o foco é escutar o sujeito 

e contribuir na ampliação da visão destes sobre seu entorno, a favor de uma educação de 

conscientização. Conforme ressaltado por Delizoicov (2005), a reflexão crítica é capaz de 

potencializar nos educandos uma nova consciência, uma vez que provoca neles a necessidade 

de adquirir novos conhecimentos para superação dos problemas sintetizados no Tema 

Gerador.   

Sendo assim, problematizar é um processo, no sentido de não se manter estático, é 

dinâmico à medida que permite apreensão por parte do professor, negando assim o pensar de 

que a função do educando é aprender e o educador só para ensinar, entretanto compreender 

que ambos aprendem e constroem novos conhecimentos, desvendado a própria realidade, 

assim o conteúdo é para a vida e não simplesmente para memorização. Por isso, o ato de 

problematizar implica afirmar que ambos devem apreender na relação educando-educador. 

 No âmbito da Educação Infantil o trabalho com base em um Tema Gerador é tão 

importante quanto nos outros seguimentos da Educação Básica. Isso porque trata- se de 

processo que permite a escuta das crianças e a participação destas no processo de organização 

pedagógica, além de ter a possibilidade de garantir um espaço para educação de a criança 

experimentar situações novas de aprendizagem e estimular uma perceptiva criativa na 

infância.   

Na organização de um trabalho voltado a busca de um Tema Gerador a criança pode 

levantar hipótese, tentar compreender problemas e pensar nas possíveis soluções, interagir 

com realidade e ter espaço para imaginar, brincar. Tudo isso, no processo de construção de 

consciência da realidade. Para, além disso, na perspectiva de um trabalho cujos princípios 

estejam pautados na Educação Libertadora, há um investimento no significado, considerando 

aspectos da realidade tendo em vista a construção de novos saberes. 
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2.3 O processo de Investigação Temática  

Freire (1987) considera a Investigação Temática como prática pedagógica de busca 

por temas significativos oriundos de problemas vivenciados pelos sujeitos de uma 

determinada comunidade local e escolar. O autor pontua que a Investigação é por excelência 

dialógica, por comportar em si a lógica da prática libertadora, sendo assim, é conscientizadora 

e propicia conhecimentos e leva os sujeitos a pensarem sobre os Temas Geradores.  

Freire (1987) afirma que a forma como os sujeitos percebem o mundo devem ser 

aproveitadas, pois são significativos e tem implicações na vida. Nessa perspectiva não se pode 

deixar de considerar durante o processo de ensinar e aprender os conhecimentos que 

educandos possuem, independente do nível de ensino, pois eles trazem distintas formas de 

saberes para refletirem sobre a sua realidade. A imposição de ideias, portanto, não deve ser 

considerada como proposta de ensino, pois no ato de aprender deve-se compartilhar 

compreensões sobre o mundo a partir do diálogo considerando que é possível aprender com 

outros sujeitos. 

Assim, a perspectiva freireana se estrutura no âmbito da Investigação Temática que é 

uma dinâmica de busca das situações limites dos educandos para que possam analisá-las e 

superá-las. Os Temas Geradores se relacionam com a realidade do educando à medida que 

promovem espaços para diálogos e a problematização, estes elementos assumem 

características próprias do processo de Investigação Temática, os quais se constituem como 

princípios que moldam o processo da Investigação Temática (SILVA, 2015). 

Compreende-se que, muito embora Paulo Freire tenha conceituado o Tema Gerador 

ressaltando em suas discussões o processo de Investigação Temática (FREIRE, 1987), esse 

aspecto da concepção freireana tem sido pouco abordado nas pesquisas acadêmicas em 

Educação em Ciências. (FONSECA et al., 2015). 

O Tema Gerador tem sua gênese no processo de Investigação Temática e a escola 

deve ter um discurso compatível como a realidade de seus educandos. Assim, durante o 

processo de Investigação Temática surge o Tema Gerador, por meio do diálogo partindo do 

contexto do aluno, ou seja, daquilo que é familiar para que ele atue efetivamente, como 

explicita Delizoicov (1982): 

Na prática, a investigação temática é obtida através do “diálogo”, que 

caracteriza a educação problematizadora como aquela realizada como aluno 

e não sobre o aluno, uma vez que é inerente á “dialogicidade” o dialogar 

com alguém, e mais ainda sobre alguma coisa. (DELIZOICOV, 1982, p.86). 
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O tema é eixo condutor para o processo de ensino e aprendizagem que ocorre do 

momento em que são elencados os conteúdos científicos, guiada pela necessidade de 

compreensão dos fenômenos situados no contexto de situações controvérsias, sendo assim, 

circunscritos ao tema; que vai até seu possível desenvolvimento em sala de aula. O currículo 

cuja base é abordagem temática, faz romper com hegemonia de perspectivas presentes nas 

escolas que tem como princípio partir dos conteúdos para orientar prática (SILVA, 2015). 

 O trabalho pedagógico pautado em Temas Geradores, conforme Freire (1987) 

destaca, embora não tenha sido pensado na esfera da educação escolar, mas no âmbito da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), é de fundamental relevância para o campo da educação 

escolar, por contribuir para uma prática pedagógica libertadora. A perspectiva freireana 

favorece a atuação dos sujeitos na organização curricular e didático-pedagógica, 

diferentemente do que ocorre na educação bancária.   

O processo de busca e obtenção dos Temas Geradores por meio do processo de 

Investigação Temática se dirige a identificação da realidade e da percepção que os sujeitos 

têm a cerca dela, tornando possível a identificação das situações limites. (SILVA, 2015). No 

contexto da transposição do pensamento freireano para Educação escolar, Delizoicov (1991) 

sistematiza cinco etapas do processo de Investigação Temática, quais sejam:      

1ª) Levantamento preliminar – Nesta etapa, realiza-se a aproximação preliminar e 

escolha das informações acerca da comunidade, ou seja, é realizado reconhecimento inicial 

para identificar possíveis situações-limites. Compreende o levantamento de informações por 

meio de pesquisas em fonte oficiais e não oficiais e entrevista com os moradores;  

2ª) Codificação – Ocorre a análise dos dados obtidos na primeira etapa e escolha das 

situações que são constituídas pela equipe como hipóteses de situações-limites, isto é, a 

equipe escolhe algumas contradições sociais vivenciadas pela comunidade e na tentativa de 

compreender o pensamento dos moradores referido a estes problemas, prepara um material 

que servirá para auxiliar o processo dialógico a ser promovido na etapa seguinte; 

3ª) Diálogos descodificadores – Nesta etapa há um retorno a comunidade, com 

portfólios de informações agrupadas. Os problemas representados nos códigos são discutidos 

e problematizados junto à comunidade, cujo objetivo é identificar a compreensão dos sujeitos 

acerca das situações significativas apresentadas nos códigos e se estas se constituem como 

situações-limites. Nesse processo de legitimação emerge o Tema Gerador; 

4ª) Redução Temática – Inicia-se o processo do estudo interdisciplinar das temáticas 

obtidas nos círculos de investigação. A Redução Temática possibilita retomar o processo de 

levantamento, é o momento de educadores em coletivo, realizarem o planejamento e 
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selecionar conhecimentos\conteúdos de sua área, necessários ao entendimento do possível 

Tema Gerador; essa é a etapa que ocorre o planejamento das atividades que serão 

implementadas em sala de aula, seguindo a dinâmica dos 3MP e os conceitos decodificadores. 

 5ª) Desenvolvimento em sala de aula – Ocorre o desenvolvimento do conteúdo 

programático elaborado na Redução Temática em sala de aula, das atividades estruturadas a 

partir dos 3MP que é uma dinâmica metodológica que serve para organizar o trabalho 

pedagógico. 

Silva (2015) destaca que o processo de Investigação Temática é a referência para as 

práticas pedagógicas fundamentada na perspectiva freireana, pois promove diálogo entre o 

educando e educador. Segundo o autor, é preciso opor-se ao modelo bancário de educação 

para romper com o pensamento de que sujeitos são considerados depósitos, desprovidos de 

conhecimento, e assim dar ênfase na participação destes no processo educativo, além disso, 

considerar aspectos próprios de sua realidade. 

O processo de Investigação Temática foi sistematizado por Delizoicov (1983; 1991) e 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) para o contexto da Educação Básica. Contudo, há 

elementos essenciais dessa proposta para serem incorporados na EI, por exemplo, aspectos 

relacionados à valorização do sujeito da aprendizagem, tal como pesquisadores da área de EI 

têm chamado a atenção, como a importância da escuta (SANS, 1994).  

Um estudo inicial considerando essas questões foi realizado por Rambo (2017), ao 

defender que é necessário articular a pedagogia freireana com o trabalho na EI para o contexto 

da educação em ciências tendo como base a brincadeira e os 3MP. No entanto, a autora não 

elabora e nem implementa brincadeiras no contexto das Ciências Naturais para EI com base 

na IT, uma vez que não era seu foco.  

Assim discussões relacionadas ao processo de IT, tal como apresentadas por Freire 

(1987) e pesquisadores da área de Educação em Ciências, articulam-se com a EI no sentido de 

dar legitimidade às atividades lúdicas permitindo a participação das crianças.  

 

2.4 A Rede Temática  

A Rede Temática (RT) – realizada na Redução Temática – acontece a organização das 

visões tanto da comunidade quanto dos educadores, ou seja, a compreensão da realidade por 

parte dos sujeitos. Desta participação de distintos pontos de vistas guiadas pelo diálogo, 

emerge a necessidade de superação das contradições sociais e é elencado os conhecimentos e 

ações para serem trabalhadas no contexto de sala de aula.  
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Destaca-se que a participação da comunidade nas discussões acerca dos problemas 

locais é indispensável no processo de IT, logo Silva (2004) propõe que a estruturação da RT 

contemple os seguintes aspectos: Tema Gerador, Contratema, situação problema, visão da 

comunidade, visão dos educadores, questão geradora, que são distribuídos entre a base e o 

topo da RT. A Figura 1 mostra como a RT deve ser organizada: 

 

Figura 1: Síntese da Rede Temática adaptada de Silva (2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Fonseca (2017, p.89). 

 

a) Base da RT- Encontram-se as falas significativas dos educadores no topo da Rede 

que corresponde aos (conteúdos, ações, alternativas). 

b) Topo da RT- As visões dos sujeitos da comunidade encontram-se inseridas na base 

(falas significativas), vale pontuar que Silva (2004) considera as falas da comunidade, como 

necessárias de serem problematizadas, para guiar a prática pedagógica dos educadores. 

Silva (2004) destaca que a Rede Temática deve ser entendida como orientadora na 

sistematização da programação pedagógica: 

Na composição da Rede são indispensáveis as contradições que a 

comunidade vivencia, destacando que é essencial elencar os limites 

explicativos dos sujeitos que constituem a comunidade e as alternativas para 

que sejam superadas tais situações. (SILVA, 2004, p.249). 

 

No contexto da organização que estrutura a RT sua base se constitui das falas 

significativas e seu topo a serviço da superação de problemas no âmbito micro e macro social. 

Assim, a RT é uma ferramenta capaz de traduzir a compreensão dos sujeitos a respeito do 

Tema Gerador. Neste sentido, Silva (2007) destaca que: 

Portanto, para facilitar a comparação entre as duas concepções a respeito do 

real vivenciado pela comunidade, organizamos as redes de relações-

representações sistematizadas das visões de mundo da comunidade e dos 

educadores–numa só, a rede temática, que procura enfatizar as diferenças 

entre duas análises. Assim são representadas, lado a lado, as duas leituras 

coletivas de realidade (SILVA, 2007, p.21).  
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O Tema Gerador representa as falas significativas e a visão comunidade, constituindo 

aspectos culturais, políticos e sociais da visão da comunidade. Tal processo aponta para o 

papel da RT como uma leitura coletiva da comunidade local e extração de elementos 

fundamentais para serem trabalhados no contexto escolar. Além disso, a RT tem como foco 

destacar distintos olhares sobre a realidade local: um refere-se à visão de mundo da 

comunidade local e outro diz respeito à compreensão dos educadores.  

2.5 A dinâmica dos Três Momentos Pedagógicos (3MP)  

Para planejar e implementar em sala de aula as atividades pautadas na Abordagem 

Temática, Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2007) propõem a dinâmica dos Três Momentos 

Pedagógicos (3MP), quais sejam: Problematização Inicial, Organização do Conhecimento e 

Aplicação do Conhecimento.  

Delizoicov (1983) destaca que a educação problematizadora e dialógica freireana no 

contexto dos 3MP consideram o sujeito educando como aquele que tem conhecimentos 

significantes que podem ser articulados nas aulas, assim aliando aos conhecimentos 

historicamente construídos trazidos pelo professor. Por meio da Problematização é oferecido 

espaço para que os sujeitos questionem, critiquem, pensem sobre o mundo. Portanto, oferecer 

oportunidade de refletir sobre situações ali presentes no cotidiano e que tem implicações e 

consequências no contexto escolar.  

Diversos estudos na área de Educação em Ciências têm proposto e desenvolvido 

atividades de sala de aula pautadas na dinâmica dos 3MP. Pode-se citar pesquisas que têm 

como foco conceitos de Física, como Marengão (2012) que utiliza os 3MP para trabalhar 

problemas de física que estejam presentes no cotidiano dos educandos; Oliveira (2018) que 

desenvolve uma sequência didática sobre fenômenos ondulatórios para o ensino de Física no 

Ensino Médio; Bonfim, Costa e Nascimento (2018) que planejaram e desenvolveram aulas 

sobre velocidade média no contexto de um processo formativo de professores de Física.  

Também há estudos que exploram conceitos de Biologia, como Leonor, Leite e 

Amado (2013) que elaboram uma sequência didática sobre seres microscópicos para 

promover a alfabetização científica; Lyra (2013) evidencia o papel dos 3MP no ensino de 

ciências a partir do tema Dengue, no contexto da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Assim 

como há estudos que abordam conceitos de Química, a exemplo de Silva et al. (2019) que 

utilizam o jogo de tabuleiro articulado aos 3MP no ensino de Eletroquímica para alunos do 

Ensino Médio e o estudo de Kiouranis e Silveira (2017) sobre a utilização dos 3MP na 
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aplicação de uma sequência didática abordando conceitos de termoquímica e química 

orgânica.  

Destaca-se que a disseminação dos 3MP nas pesquisas em ensino de ciências se deve 

muito à publicação do livro “Metodologia no Ensino de Física” (DELIZOICOV e ANGOTTI, 

2014) na década de 90. No entanto, essa disseminação ocorreu desvinculada dos pressupostos 

da pedagogia freireana, o que pode ter ocasionado a ideia de que os 3MP podem ser 

trabalhados apenas como uma mera metodologia de sala de aula (MUENCHEN, 2010).  

Nesse sentido, Muenchen e Delizoicov (2014) alertam que muitos trabalhos relatam 

a utilização dos 3MP a partir de uma abordagem conceitual, sem terem como ponto de partida 

um Tema Gerador, o qual emerge no contexto do processo de Investigação Temática. Os 3MP 

foram originalmente sistematizados por Delizoicov (1991) e Delizoicov, Angotti e 

Pernambuco (2011) para o desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas relacionadas 

a um Tema Gerador, em que na quarta etapa da Investigação Temática – Redução Temática – 

há o planejamento dessas atividades.  

Segue a organização dos 3MP (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 

2007) em três etapas: Problematização Inicial (PI): refere-se ao momento em que o educador 

estabelece um diálogo com o educando, por meio de questões relacionadas ás suas vivências, 

para que haja reconhecimento da necessidade de novos conhecimentos para superar os 

questionamentos feitos; Organização do Conhecimento (OC): sob a orientação do professor, 

os conhecimentos necessários para a compreensão dos temas e da PI são estudados. Aplicação 

do Conhecimento (AC): realiza-se o retorno as problematizações iniciais e novas situações 

são apresentadas em que os educandos devem utilizar o conhecimento construído na OC para 

explicar ou solucionar tais situações. 

Neste sentido, para além do planejamento em sala de aula, os 3MP podem ser 

utilizados para organizar processos formativos. Por exemplo, Silva (2015) realizou o trabalho 

sobre a Abordagem Temática Freireana na Formação de Professores Ciências sob a óptica da 

Teoria da Atividade, cujo objetivo foi investigar as compreensões de professores de ciências 

acerca dos principais elementos que compõem a estrutura da Atividade Educacional proposta 

pela Abordagem Temática Freireana.  

Apesar de muitos estudos utilizarem os 3MP para planejar e desenvolver uma aula ou 

atividade em que o principal foco é trabalhar um determinado conceito há aqueles que buscam 

desenvolver essa dinâmica no contexto de Temas Geradores, seguindo seu propósito original.  

Dentre eles, destacam-se os estudos que têm como objetivo utilizar os 3MP na 

estruturação e construção do currículo escolar (ARAÚJO e MUENCHEN, 2018), em 
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processos formativos de professores (TORRES et al, 2008; MAGALHÃES e GEHLEN, 

2016) e há aqueles que organizam as atividades de sala de aula referentes ao desenvolvimento 

de Temas Geradores, a exemplo de Silva (2004), Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002), 

Mendonça (2016), Araújo e Muenchen (2018), Fonseca et al. (2018) e Milli, Almeida e 

Gehlen (2018).  Nessa direção, alguns estudos têm discutido um aprofundamento dos 3MP 

como os de Milli, Solino e Gehlen, (2018); Gehlen, Maldaner e Delizoicov (2012) e Bonfim 

(2019), envolvendo atividades nos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental e Ensino 

Médio e poucos são os que têm como foco a Educação Infantil.  

Rambo (2017), ao realizar um estudo sobre trabalhos na perspectiva freireana, no 

contexto da Educação Infantil, indica a necessidade de pesquisas que articulam os 3MP às 

brincadeiras na implementação de atividades didático-pedagógicas para crianças nessa etapa 

da educação. A autora destaca as potencialidades dos 3MP e sua possível articulação com 

estratégias acessíveis à linguagem da criança, como a brincadeira. 

Conforme já foi mencionado no Capítulo 1, a brincadeira é fundamental no 

desenvolvimento da criança, pois apresenta possibilidades para ela criar e expressar uma 

situação imaginária, além de projetar-se nas ações, sendo resultado de sua cultura e ensaios de 

futuros papéis e valores sociais Vygotsky (1991). Quanto aos trabalhos que discutem 

atividades lúdicas, Eiras, Menezes e Flôr (2018) apontam que no contexto da Educação em 

Ciências há poucos estudos que buscam tratar desses tipos de atividades (jogos, brinquedos e 

brincadeiras), sendo necessário ampliar essas discussões, dada a importância dessas atividades 

na infância.  

A proposta de Rambo (2017) - brincadeiras baseadas nos 3MP - sinaliza um caminho 

para se avançar no desenvolvimento de atividades lúdicas que valorizam o envolvimento e 

engajamento das crianças. No entanto, o foco da autora é a elaboração de uma proposta de 

educação pautada na articulação entre pedagogia freireana e Educação Infantil. No estudo da 

autora fica evidente a necessidade da elaboração e da implementação de brincadeiras com 

crianças da pré-escola a partir de uma abordagem freireana de Educação.  

Nesse sentido, na Escola Padre Giuseppe Bonomi, contexto no qual foi desenvolvido 

a presente pesquisa, em que realizou-se processos formativos com a finalidade de construir 

um trabalho consistente, dialógico colaborativo entre a comunidade local e a comunidade 

escolar. Em outras palavras, o intuito desta pesquisa é ir além de conformar um problema e 

dispensar para os educandos como conjunto de conteúdos sem contextualização, ou sem 

consulta aos sujeitos, mas sim, problematizando incitando o pensar crítico e reflexivo.  
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O processo que direciona a dinâmica com base na perceptiva freireana tem a 

finalidade de considerar primordialmente a participação ativa dos sujeitos. Isso significa 

problematizar inicialmente para obter a percepção dos sujeitos e a compreensão deles dos 

problemas que estão envoltos, em seguida orientar a compreensão de conhecimentos e 

conteúdos a fim de que, possam contribuir na superação das situações-limites. Assim, os 

sujeitos se apropriam dos conhecimentos e são capazes de construir novos, para utiliza-los no 

contexto que vivenciam. 

Um exemplo do processo de Investigação Temática, da construção de uma Rede 

Temática e de uma organização curricular, seguindo a proposta de Delizoicov (1983; 1991) e 

Silva (2004), é apresentado no próximo item evidenciando o potencial de se construir um 

trabalho no âmbito da Educação Infantil contemplando a participação da Comunidade local e 

escolar na elaboração do projeto que conduz e identifica a EPGB. 

 

2.5 A estruturação do Projeto Político Pedagógico da Escola Padre Giuseppe Bonomi 

baseado na Investigação Temática  

 

O presente tópico explicita, em síntese,  o processo de elaboração do PPP da EPGB, 

fundamentado na Abordagem Temática Freireana, que emerge da necessidade e do desejo da 

equipe da escola, em qualificar o trabalho realizado com crianças da Educação Infantil. O PPP 

da forma como foi elaborado traduz a importância e possibilidade do envolvimento dos 

sujeitos por meio do compartilhamento de saberes, na cconstrução de uma eeducação pautada 

na emancipação dos sujeitos e relevância em voltar-se para o a realidade e refletir diante dela, 

sobre seus limites e suas potencialidades.   

O estudo de Assunção (2019) apresenta o processo de elaboração do PPP da escola 

EPGB, seguindo as etapas da Investigação Temática, com base em Sousa et al. (2014), 

sintetizadas no Quadro 1:  

 

Quadro 1: Síntese do processo de Investigação Temática na EPGB 

 

1ª etapa: 

Aproximações 

iniciais com a 

comunidade local e 

escolar - 

Realizou-se por meio de diversas fontes e visitas em várias ruas do bairro Iguape. 

Obtenção de registros fotográficos que retratavam o bairro conversa com os 

moradores, pesquisas nos principais blogs e sites da região e trabalhos acadêmicos, 

a fim de obter algumas informações relacionadas aos problemas sociais que afligem 

essa comunidade. Nesta primeira etapa, Assunção (2019) juntamente com a 

coordenadora da escola, autora da presente pesquisa, realizaram o levantamento 

dessas informações com o intuito de conhecer melhor a comunidade local. 
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Fonte: Extraído de Assunção (2019, p. 111). 

 

Na etapa da Organização da Programação Curricular foram elaboradas a Rede 

Temática, o Ciclo Temático4 e as Unidades de Ensino que tem como principal objetivo 

orientar a programação escolar, sistematizar os conceitos, conhecimentos e práticas a serem 

desenvolvidos no contexto das Unidades de Ensino em sala de aula, das quais descritas para a 

Educação Infantil como Unidades Educativas. Para a compreensão do Tema Gerador, 

necessitou-se da elaboração da Rede Temática, que tem como principal objetivo orientar a 

programação escolar, sistematizar os conceitos, conhecimentos e práticas a serem 

desenvolvidos no contexto das Unidades de Ensino em sala de aula. 

Essa definição envolve autonomia e participação, ao passo que contempla as vozes 

dos sujeitos, a comunidade local e as educadoras ou especialistas. Assunção (2019) pontua 

que para a construção da RT existem elementos fundamentais, quais sejam: Visão da 

comunidade constituindo a base da Rede e Visão dos educadores constituindo o seu topo da 

Rede, tal como apresentado na Figura 2 mostra a RT elaborada a partir do Tema Gerador 2: 

“As riquezas naturais do Iguape: entre o discurso e a prática.” 

                                                           
4 O Ciclo Temático é constituído de causas, consequências e possíveis alternativas para as problemáticas 

evidenciadas no processo de Investigação Temática, tem se configurado enquanto ferramenta metodológica nas 

pesquisas realizadas pelo GEATEC, auxiliando na organização das Unidades de Ensino (MILLI, ALMEIDA e 

GEHLEN, 2018). 

 

 

2ª etapa: 

Apresentação de 

possíveis situações- 

limites para a 

comunidade local 

Nessa etapa, analisaram-se as informações obtidas no levantamento. O GEATEC, 

em conjunto com as educadoras, discutiu e organizou as informações, buscando 

estabelecer relações entre as falas que expressam a visão da comunidade escolar e as 

demais informações obtidas a partir de fontes secundárias. A fim de identificar 

possíveis situações-limites, e a compreensão das educadoras dessas situações. Em 

seguida, foram elaboradas questões que orientaram a conversa com a comunidade. 

As informações foram apresentadas e problematizadas pelas educadoras, 

codificadas. As quais reorganizaram em cartazes espécie de portfólio que retornou 

para legitimação com a comunidade local, formadas por moradores representantes, 

agentes de saúde e representantes do Poder Público. 

 3ª etapa: 

Legitimação da 

hipótese– 

Evidenciou-se a percepção dos sujeitos sobre os problemas a eles apresentadas, com 

a finalidade de identificar legitimação das situações e sintetização dos Temas 

Geradores. Anteriormente discutiu-se com as educadoras. Tal processo propiciou a 

legitimação da situação-limite Visão determinística e transferência da 

responsabilidade e obteve-se dois Temas Geradores: 1) “Comunidade, você 

reconhece seu bairro”, e 2) “As riquezas naturais do Iguape: entre o discurso e a 

prática”. Sendo que as professoras optaram por trabalhar inicialmente o tema 2. 

4ª etapa: 

Organização da 

programação 

curricular 

Com base no segundo Tema Gerador as educadoras, em conjunto com o GEATEC, 

selecionaram os conteúdos conceitos e ações necessárias as possíveis superações das 

situações limites. O processo foi pautado na construção de uma Rede Temática 

(SILVA, 2004) e organizados por meio das etapas do Ciclo Temático (FONSECA, 

2017; MILLI; ALMEIDA e GHELEN, 2018) em seguida foi organizado plano de 

ensino com 4 unidades temáticas e subunidades referentes a um dos Temas 

Geradores. 
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Figura 2: Topo e Base da Rede Temática elaborada com base no Tema Gerador “As riquezas naturais 

do bairro Iguape: entre o discurso e a prática” 
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Fonte: Extraído de Assunção (2019, p.108). 

 

Assunção (2019) explica que na Base da Rede encontram-se as falas da comunidade 

que remetem as situações-limites. Enquanto que no Topo da Rede apresentam-se a visão das 

educadoras, representados neste caso, pela equipe do GEATEC, sobre o problema da falta de 

criticidade em relação às questões ambientais do bairro, bem como as implicações da falta de 

conscientização da comunidade, sobre o que podem causar ao meio ambiente e a saúde das 

pessoas. 

Em síntese, a autora ressalta que a Rede Temática no contexto do processo formativo 

da EPGB corroborou para articular tanto as concepções da comunidade (moradores e 

representantes do Poder Público do município de Ilhéus) quanto das educadoras. O Tema 

Gerador: “As riquezas naturais do Iguape: entre o discurso e a prática”, obtido durante as 

etapas da Investigação Temática (FREIRE,1987), encontra-se no Centro da Rede e retrata as 

situações significativas, elencadas na fala da comunidade do Iguape. 

Após a construção da Rede Temática, elaborou-se o Ciclo Temático (MILLI, 

ALMEIDA; GEHLEN, 2018) que tem se configurado enquanto ferramenta metodológica nas 

pesquisas realizadas pelo GEATEC, auxiliando na organização de Unidades de Conhecimento 

(NERES, 2016). O ciclo consiste em causas, consequência e alternativas, na tentativa de 

superar contradições sociais sintetizadas no segundo Tema Gerador “As riquezas naturais do 

Iguape: entre o discurso e a prática”. Como se pode visualizar na Figura a seguir: 

 
Figura 3: Ciclo Temático do Tema Gerador “As riquezas naturais do bairro Iguape: entre o discurso e 

a prática”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Extraído de Assunção (2019, p. 114). 
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Vale destacar que as denominadas Unidades de Ensino no trabalho de Assunção 

(2019), no presente estudo, são considerada Unidade de Conhecimento por se tratar de uma 

discussão no campo da EI, estas unidades foram organizadas a partir de elementos 

fundamentais que podem ser destacados nas falas da comunidade que representam as 

situações-limites5 a exemplo da falta de criticidade de moradores da comunidade em relação 

às questões ambientais do bairro, bem como as implicações da falta de conscientização da 

comunidade, sobre o que pode causar ao meio ambiente e à saúde das pessoas. 

As Unidades de Conhecimento foram organizadas para superar as contradições sociais 

sintetizadas no Tema Gerador “As riquezas naturais do Iguape: entre o discurso e a prática”. 

A partir do Ciclo Temático foram elaboradas três Unidades de Conhecimento das Ciências 

Naturais, quais sejam: Poluição das Águas; Pesca e Manguezal com a subunidade 

Ecossistemas. Estas unidades e subunidades estão apresentadas no Quadro 2, sendo elas 

orientadas pelas falas dos moradores da comunidade que representam as situações-limites 

evidenciadas durante o processo de Investigação Temática. Essas falas serviram tanto na 

legitimação do Tema Gerador, que direciona a organização da Programação Curricular, 

quanto para a construção do planejamento das atividades que envolveram as atividades de 

brincadeira. 

Quadro 2: Unidades e subunidade desenvolvidas no contexto do processo formativo da Escola EPGB  

 

Unidade I Unidade II Unidade III 

Poluição das Águas Pesca Manguezal 

Resíduos domésticos no 

manguezal e no rio; 

Fossas; 

Doenças: contaminação 

dos animais e dos 

alimentos; 

Tratamento de água: 

EMBASA/filtros de 

água; 

Rede de esgoto; 

Políticas Públicas. 

Tipos de pesca; 

Instrumentos de pesca; 

Marés: Fases da Lua; 

Tipos de peixes e mariscos; 

Pesca predatória; 

Aspectos históricos; 

Preservação; 

Conscientização; 

Cultura de subsistência; 

Fiscalização. 

 

 

Subunidade 

Ecossistemas: 

Biodiversidade 

Diferença entre mangue e manguezal; 

Poluição do manguezal; 

Desvalorização da cultura local; 

Descaso da população; 

Resgate histórico das riquezas naturais do 

bairro; 

Preservação do manguezal; 

Cultura de subsistência; 

Importância econômica. 

Falas de moradores 

                                                           
5 Entende-se por situações-limites aquelas situações “que se apresentam aos homens como se fossem 

determinantes históricas, esmagadoras, em face das quais não lhes cabe outra alternativa, senão adaptar-se” 

(FREIRE, 1987, p. 53). 
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M1- Limpo num é né, 

até porque tem muito 

esgoto num é? 

Prejudica os peixes, 

prejudica as crianças 

né, atrai muito..., mas, 

pra mim tá de boa. 

M3- Pra mim não 

atrapalha não, até 

ajuda por que agora 

mermo com esse negoço 

da água, até água 

agente pegou lá pra 

jogar no vaso sanitário, 

porque tinha oito dia 

sem água né...Agora o 

saneamento básico que 

é ruim porque não tem 

o esgoto, aqui não 

passa, aí caí lá (se 

referindo ao mangue). 

M2- Então, ainda essa semana 

a gente foi pescar. A gente vai 

sempre pescar camarão, e a 

gente outro dia estava 

pensando: de onde tira o 

próprio alimento e o pessoal 

tem coragem de jogar lixo, 

esgoto... 

M4- [..] muitas pessoas que 

não tem condições né, de 

sobreviver e vai lá né, pegar o 

pão de cada dia. Eu mesmo, 

por exemplo, agora Deus abriu 

uma porta pra mim, e eu não 

preciso de tá no mangue. Mas, 

de vez em quando também eu 

vou né, mas tem muitas 

pessoas que convive do 

mangue né? Que é área de 

pesca também né? É. 

Entendeu né? Os marisqueiros 

se vira como pode (sic).  

M6- Eu acho que seria melhor né, mas acabar 

com toda vegetação também fica difícil, né? 

Pesq.: Mas seria melhor em que sentido? Tirar 

o mangue? O mangue é ruim? 

M6- Se contamina as pessoas, que estão se 

alimentando infelizmente. 

Ag- [..] a maioria aqui já sabe que o rio é 

poluído, não toma banho. Esse rio deveria ser 

mais tratado, mas a comunidade não ajuda. Até 

o poder público mesmo não ajuda no sentido de 

fazer rede de esgotos, né as fossas, rede 

encanada de drenagem. Essa água deveria ser 

tratada, mas não é, então todo detrito se joga no 

rio e por isso a água é poluída, aí o povo não 

toma banho, os peixes são contaminados, e até 

nós mesmo que comemos esses peixes, aí 

podemos pegar uma doença, isso por falta do 

poder público né? Que não valoriza, não 

trabalha. 

 

Fonte: Extraído de Assunção (2019, p.115). 

 

Assunção (2019) chama a atenção para a carência de se planejar e implementar 

atividades envolvendo a participação das crianças e indica algumas limitações do seu estudo, 

como a necessidade da legitimação do Tema Gerador com a participação das crianças. Assim, 

a autora chama a atenção sobre a necessidade de que na elaboração Rede Temática, sejam 

contempladas as falas significativas das crianças da Educação Infantil.   

Outros autores como Pena (2005) e Azambuja (2009) também destacam a importância 

da participação da criança no processo de elaboração do planejamento programático. Pena 

(2005) sinaliza sobre a relevância de estudos que discutam a dimensão prática do trabalho 

educativo com crianças via Tema Gerador.  

Isso porque na organização das Unidades de conhecimento da Educação Infantil é 

imprescindível a participação das crianças no processo de construção do currículo. Azambuja 

(2009) indica sobre a importância e necessidade de que na Educação Infantil o mundo 

concreto das crianças, seja considerado por meio de suas falas e manifestações, a autora 

pontua ainda, que é preciso a consolidação de um currículo popular crítico e prático, para esse 

nível da educação básica, e que para isso é importante que se estabeleça um trabalho coletivo 

nas unidades. No Capítulo 3 será apresentado o delineamento da pesquisa, explicitando 

processo de estruturação das brincadeiras via 3MP. 
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CAPÍTULO 3: As Brincadeiras com base nos 3MP na escola Padre Giuseppe Bonomi: 

procedimentos metodológicos    

 

O objetivo deste capítulo é explicitar as principais características da pesquisa e os seus 

desdobramentos, bem como explicitar o processo de construção de uma Rede Temática 

Complementar (RTC) envolvendo as vozes das crianças, de uma turma de pré-escola. A partir 

disso, apresenta-se o processo de elaboração e implementação de brincadeiras por meio dos 

Três Momentos Pedagógicos (3MP), no contexto da Educação Infantil, da escola Padre 

Giuseppe Bonomi, localizada no bairro do Iguape, município de Ilhéus/BA, abordando 

conhecimentos da área das Ciências Naturais. 

3.1 Etapas da pesquisa  

A EPGB é a única  instituição de ensino do bairro do Iguape sem fins lucrativo, bairro 

periférico de Ilhéus . Iniciou seus trabalhos com o nome de  Creche  Padre Kolbe ,mais tarde 

por amizade a um grande parceiro amigo mudou para creche Padre Giuseppe Bonomi em 

Fevereiro  de 2006, com o objetivo de atender  crianças de três a seis  anos, cujas famílias 

eram constituídas na sua maioria  desempregados, ajudante de pedreiros, domesticas, 

diaristas, serviços gerais. 

No período, assim como ainda hoje acontece ainda, a mulher que saía em busca de 

mercado de trabalho para complementar a renda da família ou para realizar-se 

profissionalmente não tinha como deixar seus filhos em local adequado para serem cuidados 

por profissionais qualificados. Neste cenário, surge a atual Escola Padre Giuseppe Bonomi, 

com o objetivo de atender não só a mulher na comunidade do entorno do Iguape, mas também 

e principalmente a criança num espaço de desenvolvimento e aprendizagens. 

A presente pesquisa foi realizada no contexto de um processo formativo de 

professoras da EPGB. Anterior a este processo formativo, no período de setembro a dezembro 

de 2017, Assunção (2019), em colaboração com o GEATEC, realizou um estudo na referida 

escola com foco na elaboração do PPP da escola, baseado em um Tema Gerador. A obtenção 

deste tema e o PPP foram realizados pelo GEATEC em conjunto com a escola, durante o 

processo formativo denominado “Abordagem Temática Freireana na elaboração do Projeto 

Político Pedagógico da Escola Padre Giuseppe Bonomi”.  
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As atividades deste processo formativo geraram a necessidade da elaboração e 

implementação de brincadeiras a serem realizadas com as crianças da Educação Infantil, 

motivo pelo qual o GEATC novamente em colaboração com a escola desenvolveu o segundo 

curso de formação, denominado “O brincar no contexto dos Três Momentos Pedagógicos”, 

com carga horária de 40 horas, realizado durante o período de agosto a novembro de 2018, 

foco desta pesquisa. Sendo que no primeiro processo formativo, sistematizado no estudo de 

Assunção (2019), obteve-se o Tema Gerador e no segundo o foco foi à elaboração e 

implementação de brincadeiras com foco na articulação entre os 3MP e o brincar. É no 

contexto deste segundo processo formativo que a presente pesquisa se deu, seguindo quatro 

etapas, quais sejam:  

Primeira etapa: Elaboração da Rede Temática Complementar em conjunto com as 

educadoras: selecionaram-se as falas precedidas de desenhos das crianças, obtidas no contexto 

do projeto “Turma do Mangue” 6 - realizado em momento anterior aos processos formativos – 

e, em seguida, observou-se a aproximação entre as falas das crianças com a concepção dos 

moradores, quando foram selecionadas as que de alguma forma representavam alguns 

aspectos que se aproximavam de uma situação limitante. Essas falas das crianças acerca de 

seus desenhos foram organizadas na RT, junto com as falas dos moradores e, assim, 

construiu-se a Rede Temática Complementar.  

Segunda etapa: Elaboração de brincadeiras com professoras da escola, tendo como 

foco a dinâmica dos 3MPs; 

Terceira etapa: implementação das brincadeiras, com foco na dinâmica dos 3MPs, 

com crianças da pré-escola. 

Quarta etapa:  Obtenção das informações ocorreu por meio de videogravações de 

todo processo e, em seguida tudo foi transcritos, para análise e organização dos dados. 

                                                           
6 O Projeto “Turma do Mangue” é um projeto anterior aos processos formativos realizados pelo GEATEC na 

EPGB. O Projeto faz parte do eixo natureza e sociedade, que tem como objetivo principal criar ambiente de 

colaboração, tratar sobre solidariedade e fortalecendo a responsabilidade e cuidado por questões ambientais 

principalmente do Manguezal, local próximo à escola e que as crianças têm fácil acesso. As atividades do projeto 

têm em vista incentivar a reflexão e desenvolvimento de ações concretas frente a problemas ambientais. O 

projeto acontece no período de duas semanas e para a culminância realiza-se em conjunto com as crianças a 

confecção de brinquedos com matérias recicláveis. Durante o projeto são solicitadas as crianças desenhos e falas 

como formas de relatos do que mais chama sua atenção nas atividades.Esses dados tornam-se arquivos da escola, 

que servem tanto para avaliação do desempenho das crianças como para elaboração de novas atividades. 
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Quinta etapa: Nesta etapa por meio da Análise do dados houve obtenção das 

informações de todo o processo formativo, em seguida identificação das categorias por meio 

da Análise Textual  Discursiva (ATD). 

3.2 Características da pesquisa e seu contexto  

Este estudo é de caráter qualitativo, segundo explicita Minayo (1994), pelo fato de 

incorporar questões significativas relacionadas e inerentes às estruturas sociais, não tendo 

como foco testar hipóteses simplesmente, mas sim compreender os fenômenos que circundam 

a comunidade em estudo. 

A presente pesquisa foi realizada na cidade de Ilhéus/BA em uma escola filantrópica 

denominada Padre Giuseppe Bonomi. A escola atende aproximadamente 60 crianças carentes 

na faixa etária de 03 a 05 anos, oriundas de bairros próximos, distribuídas em três turmas nos 

turnos matutino e vespertino localizada no bairro do Iguape, situada no pólo industrial, região 

de manguezal, banhada pelo rio Almada, nas proximidades da praia do São Domingos. O 

Bairro Iguape é considerado pólo industrial, devido à quantidade de indústrias instaladas. 

Atualmente, a população corresponde a uma média de 6.000 (seis mil) habitantes, distribuídos 

em 25 ruas, compondo uma considerável extensão espacial e geográfica (IBGE, 2013). A 

Figura 4 apresenta a imagem do bairro do Iguape. 

Figura 4: Imagens localizadas no mapa da cidade de Ilhéus/BA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.google.com.br/maps/@-14.7446728,-39.0791116,15z 

 

No Iguape há poucas escolas destinadas ao público infantil, dentre estas, encontra-se a 

Escolinha Padre Giuseppe Bonomi (EPGB) que é a única que possui serviço gratuito para 

esse segmento da educação.  

Figura 5: Imagem da Escolinha Padre Giuseppe Bonomi no ano de 2011. 

https://www.google.com.br/maps/@-14.7446728,-39.0791116,15z
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Fonte: Dados da Pesquisa. 

A EPGB foi escolhida, pois a autora da presente pesquisa atua nela como 

coordenadora Pedagógica, e pelo fato de ter ocorrido um processo anterior para construção do 

Projeto Político Pedagógico (PPP) que orienta os encaminhamentos deste estudo. Tendo em 

vista, o desenvolvimento de uma proposta de trabalho colaborativo entre comunidade, escola 

e a universidade. Além disso, vale destacar, que a escola visa à implementação do Ensino 

Fundamental futuramente e, por isso, buscou a reestruturação do Projeto Político Pedagógico 

(PPP) que apontava limitações do ponto de vista técnico, organizacional e metodológico, 

identificados pela própria escola, por não envolver todos os sujeitos na sua construção inicial.  

Nesse sentido, desenvolveu-se em parceria com o GEATEC um processo formativo 

de professores para a construção de um PPP de caráter humanizador, assim considerado, por 

ter como base da sua elaboração a perspectiva freireana (ASSUNÇÃO, 2019). A escola é uma 

instituição não governamental, vinculada à Igreja Católica, que faz parte juridicamente da 

Associação Novo Céu. A associação tem como fundador o Senhor José Simão Duarte, 

missionário que por motivações religiosas e pelo desejo de servir a comunidade local, 

empenhou-se em buscar parceiros para concretização de seu sonho, repercutindo de forma 

positiva na vida de muitas famílias da comunidade onde a escola está instalada. 

No ano de 2006, ocorreu a transição da denominação Creche Padre Kolbe (patrono 

da instituição), período em que mantinha caráter assistencialista, para Creche Padre Giuseppe 

Bonomi, pelo fato do padre ter sido um dos primeiros parceiros da obra a contribuir na 

ampliação do espaço e investir em outros recursos para instituição7. Durante muito tempo a 

                                                           
7Inicialmente o propósito da creche era de atender questões alimentares e de higiene das crianças, bem como 

propiciar um local de ocupação para elas enquanto as mães estivessem trabalhando (viés assistencialista).  O 

padre italiano Giuseppe Bonomi, falecido em 09 de setembro de 2008, contribuiu com a Creche durante muito 
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proposta pedagógica da escola não era bem definida, e mantinha como professores os 

missionários da obra Novo Céu que não apresentavam formação específica para o público 

infantil. No ano de 2011 ingressei na instituição como coordenadora pedagógica e constatei a 

necessidade de uma formação mais específica das professoras para atuarem no seguimento da 

Educação Infantil. Até então, as principais limitações das professoras estavam voltadas para 

as questões metodológicas em desenvolver trabalho consistente na Educação Infantil. 

Neste sentido, a Associação Novo Céu buscou recursos para garantir a formação de 

seus membros, bem como a ampliação e adequação do espaço físico. Assim, há 12 (doze) 

anos a EPGB oferece atendimento de Creche para crianças de 03 anos e pré-escola para 

crianças de 04 (quatro) e 5 (cinco) anos. Atualmente atende em média 70 crianças em horários 

parciais, ou seja, há uma turma de pré-escola que funciona no turno matutino que corresponde 

ao Jardim 2 e duas turmas do período vespertino Jardim1 e Maternal.  

A EPGB tem sua estrutura física composta por: 2 (duas) salas de aula de Educação 

Infantil; (01) uma videoteca; (01) uma secretaria; (01) sala da psicóloga; (01) almoxarifado; 

(01) biblioteca; áreas externas amplas; (01) um jardim; (01) parque; banheiro para as 

professoras e banheiros para as crianças, sendo um adaptado para crianças com necessidades 

especiais. A figura a seguir mostra imagem da EPGB atualmente.  

Figura 6: Espaço da área externa da EPGB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

                                                                                                                                                                                     
tempo sendo um grande incentivador e financiador da obra Novo Céu, a partir dele a Associação foi mantida por 

um bom tempo por parceiros da Itália.  
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Atualmente, a escola estabeleceu um vínculo com uma das empresas do bairro e 

conta com o projeto “Bcezinho”8 o qual contempla todas as crianças da EPGB, ex-alunos e 

adolescentes do bairro. Tendo por objetivo promover atividades diversificadas para oferecer 

condições de socialização entre as crianças e adolescentes. Focalizando no interesse pelas 

artes, esporte, incentivo a leitura, xadrez, capoeira e atendimento com psicóloga, ou seja, 

atividades pautadas nas experiências lúdicas, culturais e esportivas.  

Assim, a finalidade do projeto está voltada a constituição do espaço de convivência, 

formação para participação e cidadania, bem como, o desenvolvimento de autonomia, por 

meio de interesses, demandas e potencialidades apresentadas pelas crianças e adolescentes, 

buscando sempre aproximação com suas famílias. Na Figura 7 apresentam-se as crianças na 

EPGB em atividade. 

Figura 7: As crianças em atividade no “Projeto Bczinho”. 

 

                       

Fonte: Dados da Escola. 

 

As crianças atendidas na EPGB são moradoras do bairro Iguape e adjacências e os 

responsáveis que procuram a escola, de modo geral, são pessoas desempregadas ou que vivem 

de “bicos”9 oriundas de classes sociais menos favorecidas, em que a maioria mães solteiras, 

sobrevivem de renda família de programas sociais com Bolsa Família. Nos fundos da escola, 

separado apenas por um muro, fica o manguezal, aspecto que chama a atenção das crianças, 

principalmente pela presença constante de animais como guaiamuns, aves e saguins. Embora 

                                                           
8 O Bcezinho é um projeto em parceria com a Barry Callebaut, atende total de 30 crianças em turnos parciais, 

especialmente no turno oposto ao que estudam, de 7 a 13 anos de idade, na maioria ex-alunos da escola, e 

adolescentes do bairro. E também as crianças da Escolinha de 03 a 05 anos. O trabalho contribui 

significativamente para a inserção de crianças/adolescentes adjacentes do bairro do Iguape da cidade de Ilhéus-

BA, em atividades pré-desportivas e de lazer em paralelo a educação nas áreas sociocultural e psicológica, 

resgatando e proporcionando o desenvolvimento físico e emocional. Possibilitando espaços de alfabetização, 

socialização, promovendo ampliar o repertório cultura e favorecer nas interações e construção de saberes pelas 

crianças e adolescentes.  
9 “Bico” representa um trabalho temporário, pequeno serviço. 
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essas crianças morem no bairro Iguape, muitas delas não reconhecem a importância de cuidar 

do ambiente natural, a exemplo do manguezal, fonte de renda para alguns moradores e ao 

mesmo tempo é visto por muitos como um depósito de lixo. 

3.3  Participantes da pesquisa  

O processo formativo “O Brincar no contexto dos Três Momentos Pedagógicos” 

contou com a participação de 7 (sete) professoras atuantes na Educação Infantil, bem como e 

uma coordenadora pedagógica (autora da presente pesquisa) que também vai para a sala de 

aula para suprir a falta de alguma professora. O quadro 3 apresenta a formação da 

coordenadora e das professoras, o tempo médio de experiência e as turmas em que atuam.  

Quadro 3: Caracterização das educadoras participantes do processo formativo. 

 

 

Fonte: Informações da escola. 

 

Como é possível observar no quadro 3, algumas professoras não têm formação 

específica para atuarem em sala de aula. Contudo, durante as atividades de elaboração do PPP 

desenvolvidas por Assunção (2019), elas tinham consciência de suas limitações e se 

colocavam sempre em formação para melhor contribuir no trabalho que realizam na EPGB. 

As 7 (sete) professoras e a coordenadora pedagógica participaram do processo formativo, mas 

somente 2 (duas) professoras desenvolveram as brincadeiras, baseadas nos 3MP, com as 

crianças. 

Também participaram da pesquisa, 18 (dezoito) crianças com idade de cinco anos 

que frequentam a turma de pré-escola matutina. A escolha desta turma justifica-se devido à 

participação ativa, no processo formativo, das duas professoras que atuam nessa turma. Além 

disso, as crianças da pré-escola estão na fase de transição para alfabetização. Sendo assim, é 

crucial estimular no desenvolvimento infantil pleno e a aquisição de conhecimentos que 

Participantes Formação Acadêmica Tempo de docência            Turma que leciona 

Coordenadora Pedagoga 8 anos Jardim 2 e Coordenação 

Pedagógica 

P1 Estudante de pedagogia  3 anos Jardim1- Pré-escolar 

P2 Técnica em logística 3 anos Jardim 1- Pré-escolar 

P3 Pedagoga 1 ano Maternal 

P4 Estudante de Educação 

Física 

2 anos Maternal 

P5 Estudante de Fisioterapia 3 anos Jardim 2- Pré-escolar 

P6 Estudante de Psicologia 8 anos Jardim 2- Pré-escolar 

P7 Ensino Médio  2 anos Maternal 
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devem ocorrer de modos simultâneos, quando o ponto de partida está configurado na 

autonomia, cooperação e atuação crítica e criativa (KRAMER, 2012). 

3.4 Instrumentos para obtenção de informações e os procedimentos de análise 

As informações para análise foram obtidas por meio dos seguintes instrumentos de 

registros:  

 Diário: foi elaborado um Diário da Prática Pedagógica, baseado em Porlán e 

Martin (1997), para registrar observações importantes durante o processo formativo com o 

objetivo de acompanhar o envolvimento das professoras na elaboração e implementação das 

brincadeiras por meio dos 3MP e, com isso, identificar limites e possibilidades desta 

dinâmica.  

 Videogravação: todos os encontros que ocorreram durante o processo 

formativo “O brincar no contexto dos Três Momentos Pedagógicos” foram videogravados. De 

posse dessas informações, o objetivo foi identificar a compreensão das professoras sobre os 

limites e possibilidades do planejamento das brincadeiras por meio dos 3MP.  

Para fins de análise, as crianças foram identificadas seguindo sistema alfanumérico 

Cr1, Cr2,... Crn e as duas professoras de P1 e P2, respectivamente, a fim de ser resguardada a 

identificação tanto das crianças quanto das professoras. Análise das informações deu-se por 

meio da Análise Textual Discursiva (ATD)10 (MORAES e GALIAZZI, 2011), que é um 

processo de construção auto-organizado que resulta novas compreensões, orientando-se com 

base nas seguintes etapas: unitarização, categorização e metatexto.  

Unitarização: essa etapa corresponde à unidade de significado que conforme Moraes e 

Galiazzi (2006) estas unidades orientam a formação de um conjunto de unidades, que são 

articuladas a interlocução empírica e teórica e a interpretação do pesquisador. Esse conjunto 

de unidades de significados propicia a desmontagem dos textos que contém as informações 

(corpus), por meio de fragmentações, para a obtenção das unidades de análise.  

Nesta etapa da pesquisa, o corpus é constituído pelos desenhos e falas das crianças, ou 

seja, é todo material para análise com distintas formas, desde representações gráficas, imagens 

e textos. O corpus é constitutivo de conjunto de informações sistematizadas. No presente 

trabalho, configura-se o corpus a composição das falas e desenhos das crianças obtidos 

                                                           
10 Para Milli (2019), a ATD apresenta um potencial dialético que também caracteriza a Investigação Temática, 

motivo pelo qual ela é utilizada nas pesquisas realizadas no GEATEC. Contudo, essas discussões necessitam ser 

aprofundadas.  
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durante todo processo formativo para análise, desde a construção da RTC até o planejamento 

e implementação das brincadeiras.  

A etapa que compreende as unidades de significado resulta da desmontagem do 

corpus, em que a finalidade é estabelecer e ampliar entendimento dos sentidos dados pelos 

sujeitos. Nesse sentido, na presente pesquisa, as falas acompanhadas pelos desenhos das 

crianças compõem o corpus, que passa por um processo de fragmentação afim agrupar e 

ordenar categorias semelhantes.   

Categorização – Cada categoria corresponde a uma unidade de sentido. Nessa etapa 

estabelecem-se relações entre as unidades de análise, combinando-as e classificando-as de 

maneira que as unidades de sentido semelhantes sejam agrupadas na mesma categoria 

(MORAES; GALIAZZI, 2011). As categorias no presente estudo foram emergentes. As 

categorias emergentes foram identificadas durante o processo de análise dos desenhos e falas 

das crianças, no caso particular da primeira brincadeira, “Bandeirinha do Manguezal”, 

elaborada com base nos 3MP, sendo as categorias: a) O papel da escuta e da linguagem para 

compreender a realidade; b) construção de novos saberes a partir dos papéis sociais; c) 

contribuições do imaginário infantil para a compreensão de um novo cenário ambiental de 

interação  

Metatexto/Comunicação – Refere-se a captação do novo emergente: para explicar a 

nova compreensão resultante da combinação dos elementos construídos ao longo dos 

processos anteriores é produzido o metatexto, que se constituem por auto-organização, 

apresentando o resultado final de forma criativa e original (MORAES; GALIAZZI, 2011).  

 

3.5 O processo formativo: “O Brincar no contexto dos Três Momentos Pedagógicos”  

 

O processo formativo denominado “O Brincar no contexto dos 3MP” foi realizado 

com as professoras tendo como base em pressupostos teórico-metodológicos da perspectiva 

freireana (FREIRE, 1987), com referência na dinâmica dos Três Momentos Pedagógicos, 

resinificados por Rambo (2017), para o contexto da Educação Infantil.  

Nesse sentido, foram realizados 18 (dezoito) encontros, compreendendo uma carga 

horária de 40 horas, envolvendo em alguns momentos os professores, pais das crianças e a 

comunidade do bairro do Iguape. As atividades do processo formativo, em síntese, 

compreenderam: a) ampliação da Rede Temática - sistematizada por Assunção (2019) - com 

falas de crianças; b) elaboração de brincadeiras com base nos 3MP; c) implementação e 
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acompanhamento das brincadeiras; d) construção de uma Fossa Séptica Ecológica na escola, 

em colaboração com os professore, pais de crianças, moradores e integrantes do GEATEC, 

com propósito de explorar aspectos relacionados à Tecnologia Social (TS).  

Destaca-se que este último aspecto do processo formativo, com foco na TS, foi 

investigado por Archanjo (2019)11 não sendo foco da presente pesquisa. No quadro 4, 

apresenta-se a síntese das atividades realizadas nos 18 (dezoito) encontros do processo 

formativo. 

Quadro 4: Organização do processo formativo “O Brincar no contexto dos Três Momentos 

Pedagógicos”. (SANTOS, 2020). 

                                                           
11 Essa etapa fez parte da pesquisa de mestrado de Archanjo (2019), também integrante do GEATEC, sob o título 

“Tecnologia Social no contexto de uma comunidade escolar: limites e possibilidades para Educação em 

Ciências”. 

Encontros Datas Atividades 

1°Reunião do 

GEATEC- 

UESC 

08/03/2018 ● Planejamento e organização do curso;  

● Discussão acerca da atividade a ser realizada com as professoras, a 

partir de um dos Temas Geradores; 

● Divisão de tarefas. 

2° Escola 14/03/2018 ● Apresentação da proposta do curso; 

● Retomada de alguns aspectos do curso anterior, denominado “A 

Abordagem Temática Freireana na elaboração do Projeto Político 

Pedagógico da Escola Padre Giuseppe Bonomi Iguape\Ilhéus\BA”;  

● Apresentação dos objetivos do curso; 

● Construção do Topo da Rede Temática; 

● Organização do Ciclo Temático e das Unidades de Ensino. 

3° Escola 21/03/2018 ● Implementação da aula “A Fumaça das Fábricas” com foco em 

conceitos da área de Ciências Naturais, estruturada nos Três 

Momentos Pedagógicos (3MP); 

● Caracterização dos 3MP: Problematização Inicial; Organização do 

Conhecimento, Aplicação do Conhecimento; 

● Introdução sobre o Brincar articulado aos 3MP no contexto da 

Educação Infantil; 

● O papel dos 3MP na formação de professores e na Educação Infantil.  

4°Reunião do 

GEATEC com 

as professoras 

17/08/2018 ● Discussão sobre a elaboração e implementação de brincadeiras, via 

3MP, a partir de atividades didático-pedagógicas com foco nas 

Ciências Naturais;  

● Planejamento da brincadeira “Bandeirinha no Mangue”. 

 

5° Escola 20/09/2018 ● Implementação da aula sobre o conteúdo de Resíduos Domésticos 

por meio da brincadeira “Bandeirinha no Mangue”. 

 

6° Reunião do 

GEATEC com 

as professoras 

21/09/2018 ● Avaliação e discussão sobre a implementação da atividade 

“Bandeirinha no Mangue”; 

● Planejamento da brincadeira “Maré sobe, maré desce”. 

 

7° Atividade na 

Escola 

27/09/2018 ● Implementação da aula sobre o conteúdo Lua e Maré mediante a 

brincadeira “Maré sobe, maré desce”. 

8° Reunião do 28/09/2018 ● Avaliação e discussão sobre a implementação da atividade “Maré 
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No próximo Capítulo 4 serão apresentados alguns aspectos do desenvolvimento desse 

processo formativo, envolvendo a Rede Temática Complementar (RTC) junto com a 

elaboração e implementação de brincadeiras com foco nos 3MP, que foram objeto desta 

pesquisa.   

 

 

GEATEC com 

as professoras 

sobe, maré desce”; 

● Planejamento da brincadeira “O meu mangue”. 

9° Escola 

 

04/10/2018 ● Implementação da aula sobre o Mangue com a brincadeira “O meu 

mangue”. 

10° Reunião do 

GEATEC com 

as professoras 

05/10/2018 ● Avaliação e discussão sobre a implementação da atividade “O meu 

mangue”; 

● Planejamento da brincadeira “Passando a nuvem”. 

 

11° Escola 11/10/2018 ● Implementação da aula sobre o conteúdo de Esgoto e Poluição das 

águas mediante a brincadeira “Passando a nuvem”. 

12° Reunião do 

GEATEC com 

as professoras 

12/10/2018 ● Avaliação e discussão sobre a implementação da atividade 

“Passando a nuvem”; 

● Planejamento de uma aula sobre o conteúdo Tratamento das águas, 

mediante a brincadeira “Construindo uma fossa séptica”.  

13° Escola 18/10/2018 ● Implementação da aula com as crianças “Construindo uma fossa 

séptica”, que consistiu na montagem de uma réplica da fossa séptica, 

posteriormente, construída na escola, com materiais recicláveis. 

14° Reunião do 

GEATEC 

19/10/2018 ● Avaliação e discussão sobre a implementação da atividade com as 

crianças “Construindo uma fossa séptica”; 

● Planejamento da implementação de uma Tecnologia Social na 

escola, a partir da cooperação entre comunidade, escola e 

universidade. 

16° Reunião do 

GEATEC, 

professores e 

comunidade 

30/10/2018 ● Apresentação do Tema Gerador “As riquezas Naturais do Iguape: 

entre o discurso e a prática” para a comunidade do bairro Iguape e 

discussão sobre a possibilidade da implementação de uma 

Tecnologia Social, a partir da cooperação entre escola, universidade 

e comunidade;  

● Discussão com a comunidade sobre o despejo de dejetos no 

manguezal, causas, consequências e possíveis alternativas para 

superar a problemática local; 

● Apresentação da Fossa Séptica Ecológica, enquanto uma Tecnologia 

Social, que possibilita a superação do problema relacionado a falta 

de saneamento básico da comunidade do Iguape – Ilhéus-BA;  

● Planejamento da construção de uma Fossa Séptica Ecológica na 

escola em colaboração com a comunidade. 

17° Atividade 

com GEATEC, 

professores e 

comunidade 

15/11/2018 ● Construção da Fossa Séptica Ecológica nas dependências da escola, 

em colaboração com a comunidade escolar. 

18° Reunião do 

GEATEC com 

as professoras 

16/11/2018 ● Avaliação e discussão com as professoras e o GEATEC sobre a 

construção da Fossa Séptica ecológica; 

● Planejamento para o acompanhamento do funcionamento da Fossa 

Séptica Ecológica na escola. 
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CAPÍTULO 4 -  A Rede Temática Complementar como base para elaboração de 

brincadeiras na Educação Infantil 

No presente capítulo apresentam-se aspectos da construção da Rede Temática 

Complementar (RTC) – que é uma Rede Complementar a Rede Temática desenvolvida no 

estudo de Assunção (2019) – tendo como foco falas significativas das crianças da Educação 

Infantil, da Escola Padre Giuseppe Bonomi. Essa RTC foi essencial para a o planejamento e 

implementação das brincadeiras baseadas nos 3MP, bem como a apresenta-se também as 

descrições das cinco brincadeiras que foram realizadas com crianças da pré-escola.  

4.1 O “Projeto Turma do Mangue”: alguns aspectos para a construção da Rede 

Temática Complementar 

No estudo de Assunção (2019), durante a Organização da Programação Curricular, 

foram elaboradas a Rede Temática, o Ciclo Temático e as Unidades de Ensino. Para a 

compreensão do Tema Gerador, necessitou-se da elaboração da Rede Temática, que tem 

como principal objetivo orientar a programação escolar, sistematizar os conceitos, 

conhecimentos e práticas a serem desenvolvidos no contexto das Unidades de Ensino em sala 

de aula.  

No trabalho desenvolvido por Assunção (2019), as Unidades de Conhecimento foram 

organizadas a partir de falas significativas da comunidade que representam as situações-limite 

a exemplo da falta de criticidade de moradores da comunidade em relação às questões 

ambientais do bairro, bem como as implicações da falta de conscientização da comunidade, 

sobre o que pode causar ao meio ambiente e à saúde das pessoas. No entanto, no estudo de 

Assunção (2019) não foram consideradas ou explicitadas às falas das crianças como parte da 

sistematização da Rede Temática. Há necessidade de se incluir essas falas, pois elas são 

essenciais para o planejamento das brincadeiras, porque incluem a concepção do sujeito – das 

crianças – como ponto de partida das atividades.   

Considerando a necessidade do envolvimento e participação das crianças nesse 

processo de construção na presente pesquisa, buscou-se considerar as vozes infantis, que 

foram obtidas do projeto “A Turma do Mangue”, que é uma das atividades permanentes na 

escola Padre Giuseppe Bonomi com objetivo de trabalhar algumas questões relacionadas à 

degradação do meio ambiente. Neste projeto, dentre as atividades realizadas com as crianças, 

destaca-se a elaboração de desenhos em resposta às seguintes questões: Como era o mangue 

no fundo da sua casa? Como gostaria que fosse o mangue? Atividades consistiram em 
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contação de histórias pelas professoras, montagem de cartaz ecológico, conversa na rodinha 

com as crianças, visita ao manguezal, confecção de biscoitinhos de maisena com caricatura de 

caranguejo, construção de panfleto informativo com desenhos para as crianças entregar em 

casa, apresentação de fotos antigas do bairro as crianças, músicas relacionadas ao tema 

“Caranguejo não é peixe” e confecção de brinquedos com materiais recicláveis que para 

obtenção dos dados contou com as falas e desenhos das crianças. A Figura 8 ilustra algumas 

atividades realizadas no contexto do projeto “Turma do Mangue”.  

 

Figura 8: Crianças durante atividade “Turma do Mangue”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagens do arquivo da EPGB. 

 

É importante destacar que esse projeto da “Turma do Mangue” foi realizado antes 

mesmo do trabalho de Assunção (2019) e não se configurou como um Tema Gerador. A 

“Turma do mangue” é um tema que faz parte dos projetos da escola, portanto que já estava se 

discutindo no período anterior aos processos formativos, as professoras solicitavam sempre 

desenhos das crianças sobre o que mais chamava atenção nas atividades realizadas no período 

do projeto. Desta forma, as falas e desenhos das crianças eram indicativos, sobre a 

importância de considerar aspectos da realidade vivenciada por elas, para serem trabalhadas 

em sala. 

O processo formativo sobre a “Abordagem Temática Freireana na elaboração do PPP 

da Escola Padre Giuseppe Bonomia Iguape” (ASSUNÇÃO, 2019) foi importante para que as 
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educadoras, articulassem o que já realizavam na EPGB com uma proposta de Educação 

pautada na participação dos sujeitos e na formação cidadã, desta forma, o projeto da escola 

intitulado “Turma do Mangue”, tornou-se estratégia para articular a apropriação das 

educadoras durante a formação que estava sendo realizada e pensar na construção de 

atividades com contendo  participação das  crianças .  

Dentre as atividades têm a confecção de brinquedos e objetos com matérias recicláveis 

(papelão, copos descartáveis, embalagens vazias de produtos alimentícios, etc.) que 

envolviam aspectos sobre a história local do bairro. Vale ressaltar que no período em que se 

realizou o processo de Investigação Temática na Escola, as professoras já estavam realizando 

projeto com as crianças, como parte de um calendário específico, dentre umas das atividades 

do projeto destaca-se a confecção de brinquedos de material reciclado com a participação das 

crianças. 

Dentre os desenhos realizados pelas crianças neste projeto da “Turma do Mangue”, 

destaca-se a elaboração de desenhos em reposta aos seguintes questionamentos: Quais 

animais presentes no manguezal que costumam ficar no fundo da sua casa? Você conhece 

alguém que joga lixo no mangue? Em resposta a essas questões alguns desenhos das crianças 

chamaram a atenção pelo fato de apresentarem descrições semelhantes à fala de alguns 

moradores do bairro Iguape. Lembrando-se do estudo de Assunção (2019), os moradores do 

bairro Iguape apresentam algumas situações-limites, quais sejam: acomodação e aceitação de 

problemas como a poluição, contradição entre o discurso e a prática, visão limitada do papel 

do mangue para a comunidade, dentre outras. Por exemplo, a fala de um dos moradores da 

comunidade, que ao ser questionado sobre a importância do mangue para o bairro diz: 

Então, ainda essa semana a gente foi pescar...a gente vai sempre pescar camarão, e a 

gente outro dia estava pensando de onde tira o próprio alimento e o pessoal tem coragem 

de jogar lixo, jogar esgoto. (Morador da comunidade - M4 – extraído de Assunção, 2019, 

p. 80).  

Essa fala do morador da comunidade pode ser complementada pela fala da criança 

Cr4, na descrição do seu desenho apresentado na Figura 9, a qual apresenta uma compreensão 

acrítica sobre jogar lixo no mangue, similar à constatada na fala do morador. Essa fala foi 

complementada pela descrição do desenho de uma das crianças, em que se constatou uma 

compreensão acrítica similar à constatada na fala do morador. O desenho da Figura 9 é 

resultado do projeto “Turma do Mangue” e faz parte do arquivo da EPGB.  

Figura 9: Ilustração feita pela criança Cr4 sobre o Mangue. 
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Fonte: Dados da Pesquisa 

 

No desenho12 da Figura 9, nota-se a fala por parte da criança sobre o ambiente que 

envolve o mangue. Isso é evidente ao lermos a fala da criança que está escrita na folha do 

desenho dizendo: “No mangue pode jogar lixo, no canto”. Obviamente, o mangue não é lugar 

de jogar lixo, mas algum motivo externo leva essa criança a pensar que pode sim jogar lixo no 

mangue, desde que o mesmo esteja “num canto”, para ela o fato desse lixo estar ali junto não 

demonstra nenhum tipo de poluição. O desenho relativo à Figura 9 apresenta conhecimentos 

referentes ao manguezal. A criança Cr4 que elaborou o desenho concedeu a seguinte 

explicação:  

Minha avó só joga lixo no cantinho lá no mangue, que pode. Minha avó pesca no 

mangue, quando tá cheio de água. Pega um bocado de moreia na maré cheia. Outro dia 

a maré encheu o mangue, aí eu troquei de roupa mais meu primo Enos (que também é 

uma criança) é aí nós tomou banho. (Cr4 – Grifo meu).  

Segundo a descrição concedida pela criança Cr4, o desenho da Figura 9 representa 

sua avó descartando resíduos domésticos em um “canto do mangue”, em um recipiente que na 

visão da criança “pode”. As concepções representadas apontam para a degradação do 

Manguezal local, o que poderá implicar em sérios problemas socioambientais para esta 

comunidade, pois à medida que o mangue se encontra com o mar, quando a “maré enche” 

                                                           
12 É importante destacar que a EPGB possui um banco de dados que serve para arquiva as produções das 

crianças, contribuindo para que as educadoras façam a avaliação do desempenho das crianças  e para 

organização de projetos e atividades para serem implementados, ou como fontes para estudos. 
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esses resíduos podem chegar até aos animais, como a “moreia” (peixe citado pela criança 

como pesca da avó).  

Essa problemática poderá interferir na função biológica deste bioma e, 

consequentemente, nos benefícios gerados à comunidade em torno, como: a relevância 

socioeconômica (pesca como cultura de subsistências para muitos moradores locais), 

contribuição na saúde pública (redução dos gases poluentes emitidos por veículos e as 

indústrias) e importância ecológica (berçário natural, rota de migração de diversas espécies, 

auxílio na purificação da água poluída, etc.). 

É importante ressaltar que na infância um dos principais recursos que as crianças 

utilizam para aprender é a imitação, visto que “as crianças imitam uma variedade de ações 

que vão para além dos limites das suas capacidades. Imitando, as crianças são capazes de 

fazer muito mais, em atividade coletiva, e sob orientação de adultos” (FINO, 2001, p.7). 

Portanto, evidencia-se a importância de uma conscientização que vá além dos limites da 

escola, envolvendo a família das crianças, pois a mudança de atitude das pessoas que são 

referência para as crianças contribuirá para um aprendizado mais significativo e uma 

formação cidadã de sujeitos mais críticos e mais conscientes do seu papel na sociedade.  

Nesse sentido, os pressupostos freireanos contribuem com o princípio de uma 

educação que transcenda o ambiente escolar, uma vez que envolve a comunidade, educandos 

e educadores na construção de uma educação humanizadora. A fala da criança, descrita em 

seu desenho (Figura 9) revelou não somente sua visão de mundo, mas também das pessoas 

com quem ela convivia e a concepção relacionada ao manguezal pela comunidade que ela está 

inserida.  

De acordo com Sans (1994), o conjunto de vivências cotidianas da criança e o 

contato com diferentes sujeitos, permitem a formação da personalidade infantil. Desde os 

anseios a frustrações podem fazer parte de sua visão de mundo e sua capacidade de intervir e 

transformá-lo dentro de suas capacidades.  A natureza infantil tem na satisfação seu ponto de 

partida, como meio de ver o mundo. Nesse sentido, tanto o desenho quando o brincar exercem 

papel indispensáveis para a criança. Embora sejam atividades consideradas improdutivas, 

perdendo forças por não ter associação direta com a seriedade que envolve o mundo adulto. 

Esta concepção esta voltada para uma visão capitalista do tipo ideal de cidadão de víeis 

extremante lucrativo, focado na força de trabalho por tanto produtividade (SANS, 1994).  

Sans (1994) ainda afirma que para a superação de um realismo fracassado é preciso 

ruptura com visões limitantes que perpetuam sobre a concepção de criança e seu papel social. 
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Neste caso, o desenho, não deve ser encarado apenas como a facilidade de desenhar 

determinado traço, linhas comparadas a outros mais complexos. 

Porém ao observar o desenho das crianças, deve ficar evidente a facilidade para 

desenhar o que deseja e conforme o grau de importância que elas dão quando observam. 

Tornando-se notório a percepção de uma autonomia infantil que cria critérios próprios para 

olhar o seu entrono e projetá-lo. Este é um dos motivos pelo qual as crianças encontram-se 

sempre a frente do seu tempo. As crianças a observam e representam na brincadeira e no 

desenho o que percebem de essencial da realidade, refletem e criam hipótese sobre seu 

entrono. (SANS, 1995). 

Assim sendo, destaca-se que a Rede Temática representa a síntese das inquietações e 

relações que configuram as programações de sala de aula (SILVA, 2004). A visão da 

comunidade compõe sua base, por meio das falas representativas de situações-limites 

evidentes no contexto do processo formativo realizado no bairro do Iguape, através dos 

diversos veículos de informações (ASSUNÇÃO, 2019).  

Neste sentido, a Rede Temática Complementar emergiu da necessidade de legitimar 

a participação das crianças a partir da “voz” e dos desenhos como envolvimento dos sujeitos 

na organização de brincadeiras, construídas olhando para a realidade em que estas se 

constituem. O desenho foi um dos pontos primordiais a ser considerado na RTC. 

Especialmente por se tratar de uma das formas com a qual as crianças expressam sua 

percepção da realidade, sentimento, emoção.  

Para o presente estudo uma das maneiras de promover a participação e a escuta das 

crianças foi ao garantir espaço de curiosidades, desenhos, seus registros e suas observações, 

considerando que são de crianças da pré-escola e estão no processo para aquisição da leitura 

escrita formal, e geralmente o desenho é uma das formas de melhor descrever e de significar o 

mundo de acordo a observação que a criança faz do seu entorno.    

4.1.2 A importância dos desenhos na Rede Temática Complementar  

 

Na EPGB os desenhos das crianças possuem uma significação especial para as 

educadoras, os desenhos são compreendidos como importantes para avaliar a transição de 

etapas pelas crianças, ou seja indicam processo de desenvolvimento Infantil. Por este motivo 

que, durante a realização da atividade da “Turma do Mangue”, solicitou-se para as crianças 

desenharem aspectos relacionados ao bairro onde moram, referente ao que mais gostam e o 
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que não gostam no bairro. Para justificar a importância do desenho da criança na EI, 

Cassimiro et al., (2019) afirmam que: 

Atualmente o desenho infantil é objeto de estudos por parte de psicólogos, 

pedagogos, artistas, educadores etc. Esses especialistas consideram o ato de 

desenhar muito importante no processo de desenvolvimento da criança. Se 

antes, a criança era considerada tendo como parâmetro a arte do adulto, 

ficando assim o desenho infantil fadado ao fracasso ou como forma de 

exercícios destinados a preparar o futuro artista, hoje é considerada como 

forma de autoexpressão e meio para o desenvolvimento da criatividade, não 

existindo o erro no desenho infantil, mas, o jeito individualizado de se 

expressar, o singular (CASSIMIRO, 2019, p.169). 

  

A análise de desenhos infantis é muito importante, pois, na maioria das vezes, a 

apropriação da linguagem não é tão presente e a verbalização fica difícil de ser compreendida. 

Daí surge o uso dos desenhos como ferramenta de relação entre criança/ambiente/recursos 

naturais e sua compreensão de algumas palavras representativas de conceitos. O desenho é um 

instrumento muito favorável na análise de informações sobre o que a criança vê e pensa a 

respeito do mundo (CHIANG, 2005; GARRIDO, MEIRELLES, 2004). A atividade com as 

crianças surge com a intenção de aguçar o senso crítico de preservação não só do manguezal, 

como de qualquer outro ambiente que esteja ao seu redor.  

Os desenhos das crianças coletados do projeto “Turma do Mangue” apresentavam 

em comum a paisagem do mangue com árvores, nuvens, sol, caranguejo, pessoas, o lixo. 

Sendo o lixo o principal elemento, a ênfase dada pelos educandos, configura-se também como 

a percepção deles sobre o ambiente manguezal. Ao solicitar a criança uma paisagem que 

represente o cenário local na qual ela esta inserida, os diversos componentes por ela retratados 

refletem a variedade biológica e dos bens naturais, é a interação com o ambiente resultante 

dos desenhos. 

Foi perceptível, durante o desenvolvimento das brincadeiras que as falas das crianças 

traduziam, em parte, aspectos similares as dos adultos com os quais elas convivem, dentre 

estes alguns que foram entrevistados durante processo de Investigação Temática na etapa do 

Levantamento Preliminar. Assim, nas falas e nos desenhos das crianças, há reflexos do que 

elas observavam e exigiam como importante, ou seja, um havia uma visão emergente do 

contexto do qual elas fazem parte. Schwarz et al. (2016) discutem que ainda há fronteiras do 

uso de desenhos em estudos cujo objetivos sejam verificar a conexão dos educandos em 

relação ao ambiente, dos recursos naturais e a compreensão dos conceitos científicos. Deste 

modo, o desenvolvimento do desenho mais elaborado ocorre gradualmente com o avanço da 
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idade, revelando em cada caso, uma nova maneira de perceber e representar a realidade 

(SCHARY, D;CARDINAL, B. J,PAULO .D. L. 2016, p. 653). 

Sendo assim, o desenho da criança se configura como de forma espontânea como 

uma maneira de construir e reproduzir o mundo social, ao seu modo, a expressão de como ela 

enxerga o mundo circundante, neste caso são fundamentais. Considerando que elas descrevem 

por meio da representação gráfica e a partir de suas vivências, tal contexto, compreendendo 

também a sua forma de comunicar e por vezes fazendo uso de tal recurso. 

De acordo com Sans (1995), o desenho das crianças não deve ser encarado como 

uma incapacidade de traçar corretamente linhas ou facilidade de desenhar determinado traço, 

comparados a outros mais complexos. Porém, o que deve ficar evidente é a facilidade para 

desenhar o que deseja e conforme o grau de importância que dá, enquanto observa como 

aponta que “[...] mesmo que para ela esteja difícil desenhar algo, certamente o fará com 

relativa maturidade e comparado ao adulto” (SANS, 1995, p.37). Assim sendo, as crianças 

criam seus próprios critérios de observar o meio circundante é preciso considerar que pode 

sofrer influências do adulto ou par mais experiente. 

No entanto, não se constituí puramente enquanto reflexo do olhar adulto, mas de 

elementos que as próprias crianças agregam e ordenam por grau de relevância. O entorno 

sugere e demanda do sujeito postura autônoma de criar seus próprios critérios e projetá-lo, no 

caso das crianças, isso deve ocorrer por meio do desenho ou das brincadeiras. Considerando 

que a criança está sempre á frente do seu tempo, querendo executar de imediato, em um 

mesmo instante a tarefa desejada, especialmente quando é uma ação normalmente ou 

exclusivamente adulta.  

Os desenhos das crianças traduzem um modo espontâneo de acordo com suas regras à 

forma como observam e analisam o seu entorno, representando o que percebe de essencial do 

objeto a ser retratado, por estar associados não a facilidade em fazê-lo, no entanto a sua 

interpretação Sans (1995). Por esse motivo, as crianças não fazem desenho simples como 

correspondente da sua incapacidade, mas sim da sua capacidade de observar a realidade e 

desenhar apenas o que desperta sua atenção, por tanto, o que tem grau de sentido para ela.  

Diversos desenhos realizados pelas crianças durante o projeto “Turma do Mangue” 

apresentam semelhanças com concepções de falas de moradores, obtidas no processo de 

Investigação Temática por Assunção (2019) e passaram, assim, a estruturar a RTC, tal como 

ilustra Figura 10 com desenhos e falas que compõe a Rede Temática Complementar. 
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Figura 10: Rede Temática Complementar (RTC). 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Após a estruturação da RTC houve a reestruturação das Unidades de Conhecimento, 

para o contexto do trabalho na perspectiva da pré-escola, em seguida deu-se início ao 

planejamento de brincadeiras com base nos 3MP. A construção da RTC teve como objetivo 

considerar as falas das crianças da pré-escola, para organização de brincadeiras. 
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As brincadeiras foram implementadas e avaliadas em coletivo para constatar se os 

objetivos haviam sido alcançados. Foram elaboradas cinco (05) brincadeiras a partir dos 

conhecimentos das Ciências Naturais para serem trabalhos com as crianças da turma de pré-

escola, com duração de aproximadamente 50 minutos cada. Em seguida, apresenta-se a 

síntese das brincadeiras em que o seu planejamento foi elaborado seguindo as Unidades de 

Conhecimento Quadro 5 no contexto da programação para Educação Infantil, estruturadas 

com base nos 3MP. No próximo item são apresentadas essas consta descrição das 

brincadeiras, elaboradas e realizadas, tendo como ponto de partida as falas das crianças que 

fazem parte da RTC. As brincadeiras desenvolvidas contaram com a participação ativa de 

todas as crianças da turma de pré-escola.  

 

 4.3 O processo de elaboração das brincadeiras seguindo os 3MP  
 

A construção das brincadeiras teve como referência as Unidades de Conhecimento que 

foram organizadas no contexto da pesquisa de Assunção (2019), que emergiram do Tema 

Gerador “As riquezas naturais do Iguape: entre o discurso e prática”. Vale ressaltar que, o 

planejamento das brincadeiras seguiu a estratégia dos 3MP (DELIZOICOV; ANGOTTI; 

PERNAMBUCO, 2011), que foi baseada na estruturação de Rambo (2017), para a Educação 

Infantil. 

As Unidades de Conhecimento se articulam com a estruturação dos conhecimentos 

básicos a serem desenvolvidos na Educação Infantil, por meio das atividades integradoras das 

áreas fundamentais de conhecimento (ASSUNÇÃO, 2019). A seguir, apresenta-se o quadro 

contendo as unidades de Conhecimento das Ciências Naturais desenvolvidas no contexto do 

processo formativo da EPGB e as falas da comunidade e das crianças, que legitimaram as 

unidades. Ressalta-se que as unidades tiveram como foco a programação curricular da 

Educação Infantil, especificamente da turma de pré-escola (crianças de 05 cinco anos).  
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Quadro 5:  Unidades de Conhecimento adaptadas de Assunção (2019). 

 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Essas três Unidades de Conhecimento (Poluição das águas, pesca e manguezal) não 

emergiram de um livro didático, mas sim de uma construção que faz parte de todo um 

processo investigativo, que ocorreu no âmbito da comunidade local do bairro do Iguape, 

localizado na cidade de Ilhéus, Bahia (ASSUNÇÃO, 2019).  

Durante o processo formativo “O brincar no contexto dos 3MP”, as brincadeiras 

elaboradas tiveram como referência a construção de Rambo (2017), bem como adotou-se as 

falas das crianças, que compuseram a RTC. As reuniões para a elaboração das brincadeiras 

ocorreram na EPGB, entre os integrantes do GEATEC e professoras participantes do processo 

formativo. A seguir, apresenta-se o Quadro 6 estruturado a partir das ideias de Rambo (2017) 

sobre como trabalhar os 3MP no âmbito da Educação Infantil, que serviu como base para 

elaborar e implementar as brincadeiras da presente pesquisa.  

Unidade I 

Poluição das Águas 

Unidade II 

Pesca 

Unidade III 

Manguezal 
Subunidade-Ecossistema: 

Biodiversidade 

Resíduos domésticos no 

manguezal e no rio; 

Fossas; 

Doenças; contaminação dos 

animais e dos alimentos; 

Tratamento de água; 

EMBASA\litros de água; 

Rede de esgoto; Políticas 

Públicas.  

Tipos de pesca; 

Instrumentos de pesca; 

Marés; Fases da Lua; 

Tipos de peixes e Mariscos; 

Pesca predatória; 

Aspectos históricos; 

Preservação; 

Conscientização; 

Cultura de subsistência; 

Fiscalização.   

Diferença entre mangue e 

manguezal; 

Poluição do manguezal; 

Desvalorização da Cultura 

local; 

Descaso da população; 

Resgate histórico das riquezas 

naturais do bairro; 

Preservação do manguezal; 

Cultura de subsistência; 

Importância econômica. 

FALAS 

 

Moradores  

M1-Limpo num é né, até porque tem muito esgoto, num é? Prejudica os 

peixes, prejudica as crianças né, atrai muito..., mas, pra mim, tá de boa. 

 

M3- Pra mim, não atrapalha não, até ajuda por que agora mermo com 

esse negoço da água, até água a gente pegou lá pra jogar no vaso 

sanitário,  porque tinha oito dia sem água né... Agora o saneamento 

básico que é ruim porque não tem o esgoto, aqui não passa, aí caí lá (se 

referindo ao mangue).  

 

Criança Cr4- Minha avó só joga lixo no cantinho do mangue, que pode, minha 

avó pesca no mangue, quando tá cheio de água ,pega um bocado de 

moreia na maré cheia. Outro dia a maré encheu o mangue ,aí eu troquei 

de roupa mais meu primo Enos, ( outra criança) e aí nós tomou 

banho(Grifo nosso). 
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Quadro 6:  Os 3MP para construção de brincadeiras, proposta por Rambo (2017).  

Problematização Inicial: Para potencializar a problematização da visão de mundo das crianças 

é necessário que o educador esteja atento a atividade principal de cada idade. Para isto, cabe ao 

educador organizar espaços em sala com materiais que lembrem os espaços frequentados pelo 

seu grupo social, como: o mercado, rio... 

 

No jogo de papéis sociais as crianças reproduzem as relações humanas que presenciam no 

cotidiano, representam e apresentam a realidade tal como a concebem, refletem de diferentes 

maneiras o seu entorno social. Com esta intencionalidade, a utilização do jogo de papéis sociais 

será uma estratégia de pesquisa com crianças, que exige por parte do educador a mediação, a 

observação, a sistematização das falas e manifestações que irão também compor o dossiê de 

pesquisa.   

 

A escola deve promover o aprendizado em direção ao que os educandos ainda não dominam. O 

ponto culminante desta problematização é fazer com que o educando sinta a necessidade de 

aquisição de outros conhecimentos que ainda não detém (conhecimento científico que já foi 

selecionado para ser abordado), ou seja, procura-se configurar a situação em discussão como 

um problema que precisa ser enfrentado (RAMBO, 2017). 

Organização do Conhecimento – A elaboração de conceitos pela criança irá depender da 

diversidade não só quantitativa, mas especialmente, qualitativa, das experiências que 

vivenciará neste espaço/tempo. Daí a necessidade de utilizar diferentes estratégias/canais de 

comunicação (contação de histórias, dramatizações, textos informativos, leituras de imagens, 

poesias, desenho, modelagem, música, maquetes, organização de espaços, etc.) que 

proporcionarão às crianças interações das mais diferentes naturezas, pois se acredita ser a 

diversidade e a heterogeneidade elementos privilegiadas no enriquecimento do universo infantil 

que compreende o conhecimento como uma totalidade que engloba aspectos sociais, 

individuais, cognitivos e afetivos. O conhecimento se constrói a partir de uma atuação ativa do 

sujeito sobre o objeto.  

 

A fala do professor adquire relevância como regulador do processo e em certos momentos, 

inclusive, assume autoridade onde as crianças param para ouvi-lo, num movimento discursivo 

predominantemente vertical, pois os lugares sociais ocupados são diferentes. 

 

O educador precisa ter conhecimentos, controlar a situação, deve falar sobre a fonte onde 

buscou o conhecimento e também fazer referência a aspectos desconhecidos em relação ao 

tema, onde há interferência do discurso do professor na fala das crianças e vice-versa, onde 

ambos aprendem.  

 

O conhecimento é concebido como fenômeno complexo e integrado, em permanente 

construção/reconstrução conceitual. O ensino tem por tarefa atuar intencionalmente na 

formação de sujeitos capazes de captar diversos aspectos do real, habituados à crítica, à análise 

e a síntese, abstração, generalização e volta constante à realidade. O conhecimento entendido 

como fato histórico e social não é um processo cumulativo, linear e imutável. O processo do 

conhecimento é dialético: se dá por sucessivas aproximações, superações, reelaboração.  

Aplicação do Conhecimento – Momento que se destina a verificar a realização de atividades 

concretas (mudanças na postura – forma de pensar e agir) que visam demonstrar a aquisição 

de conhecimentos por parte dos educandos. É o momento em que o educando expressa o 

conhecimento apreendido para analisar e interpretar a realidade na intenção de transcender o 

uso do conhecimento para outras situações que não apenas a inicial. Neste sentido, também, as 

mais diversas atividades podem ser desenvolvidas, buscando a generalização da conceituação. 

 

Novamente tomando a premissa de levar em consideração a atividade principal em cada idade, 
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o conteúdo da brincadeira de papéis sociais também pode ser utilizado pelo educador como 

estratégia para verificar as novas elaborações conceituais já apropriadas pelas crianças, às 

superações construídas e manifestas, como expressões das novas estruturas consolidadas que 

demarcam as reais possibilidades de desenvolvimento do pensamento e a formação de sua 

personalidade. A meta é capacitar os educandos a ir articulando e empregando os 

conhecimentos em situações reais. 

 

É o potencial conscientizador da educação que precisa ser explorado. Percebe-se que os Três 

Momentos Pedagógicos, constituem uma prática didático-pedagógica que, tendo como 

fundamentos a dialogicidade e a problematização, promovem a participação dos educandos e 

da comunidade escolar, tomando a prática social como ponto de partida e de chegada, visando 

promover uma leitura crítica da realidade.  

 

 

Após a seleção das unidades foram construídas cinco brincadeiras com duração de 

aproximadamente 50 minutos cada, as quais foram implementadas e avaliadas em coletivo 

com as educadoras para constatar se os objetivos haviam sido alcançados ou não. No próximo 

item 4.3.1, apresenta-se a síntese das brincadeiras que foram elaboradas com as professoras, 

tendo como referência as Unidades de Conhecimentos, bem como um breve relato sobre a 

implementação dessas brincadeiras, destacando alguns desafios e potencialidades do processo 

desenvolvido na EPGB.  

 

4.3.1 Brincadeira: “Bandeirinha do mangue”  

 

A primeira brincadeira que será descrita mais adiante, (ver apêndice 1) realizada com 

as crianças foi denominada de “Bandeirinha no Manguezal” e teve como ponto de partida a 

fala da criança Cr3, “O mangue é limpo e sujo, não faz fogueira no mangue, que pode poluir, 

e a água é importante para a gente beber”. O detalhamento dessa brincadeira é apresentado a 

seguir: 

Para o planejamento da brincadeira “Bandeirinha do Mangue”, o GEATEC em 

conjunto com as educadoras, consultaram alguns documentos oficiais, como as DCNEI 

(2009) e a BNCC (2017) sobre as especificidades da Educação Infantil, além do trabalho de 

Rambo (2017). O principal desafio no planejamento das brincadeiras se deu no processo de 

construí-las, sem perder suas características, cuidando para não manter um caráter 

escolarizante no âmbito da Educação Infantil e garantindo com que a articulação com os 3MP 

não esvaziasse o processo, no sentido de tornar a brincadeira uma estratégia para transmitir 

conteúdos às crianças, mas que atendesse a necessidade do público Infantil. Houve também a 
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pontuação das professoras sobre a relevância de estudar mais sobre aspectos do manguezal, 

para melhor retratá-los nas brincadeiras.  

O Quadro 7 apresenta a brincadeira intitulada “Bandeirinha do Mangue” elaborada, 

implementada e organizada a partir dos 3MP no contexto da Unidade I, que contempla 

aspectos relacionados aos resíduos domésticos lançados no manguezal e no rio, tendo como 

ponto de partida as falas das crianças na RTC.  

Quadro 7: Planejamento da brincadeira Bandeirinha do Mangue. 
 
FALA UNIDADE  PI OC AC 

 

“Minha avó só 

joga lixo no 

cantinho lá no 

mangue, que 

pode”. 

UNIDADE I: 

Resíduos 

domésticos no 

manguezal e 

no rio 

-Apresentação da cantiga 

popular “Caranguejo 

não é peixe” (onde esta?) 

 

- Realização de alguns 

questionamentos sobre a 

relação da comunidade 

com o manguezal. 

Brincadeira: 

“Bandeirinha no 

mangue” 

 

- Retomada dos 

questionamentos da PI.  

- Apresentação do vídeo 

“Poluição dos rios”. 

 

- Elaboração de desenhos 

que sobre o conteúdo 

trabalhado e as atividades 

realizadas. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Destaca-se que as falas das crianças na elaboração da brincadeira foram fundamentais, 

pois retratavam a visão similar à da comunidade, a qual foi identificada como situação-limite 

no processo de Investigação realizado por Assunção (2019).  

A seguir apresenta-se a descrição da brincadeira, detalhando seu objetivo e suas etapas 

baseadas nos 3MP.   

 O objetivo da brincadeira – reconhecimento e valorização sobre a importância 

da preservação do manguezal para a comunidade local; Conhecimento da biodiversidade; 

interação e respeito com animais deste ecossistema-Manguezal; Sensibilização das crianças 

sobre a poluição do manguezal e os principais resíduos contaminadores, como um problema 

para a comunidade e para o meio ambiente; Na problematização Inicial (PI) foram propostas 

às crianças algumas questões na roda de conversa, por exemplo: O que tem no manguezal? 

Sabem o que acontece quando jogamos resíduos domésticos no mangue? Para onde vão esses 

resíduos? Será que os animais ficam contentes ao se encontrarem com eles. Neste sentido, 

pode-se destacar o potencial da problematização como forma de escuta das crianças, 

contribuindo para que elas observem seu dia-a-dia e, a partir disso, construam novos 

conhecimentos sobre estes ambientes e ampliem sua visão. 

Na Organização do Conhecimento (OC) a brincadeira foi realizada com as seguintes 

regras: criação de um ambiente dividido em duas partes: uma em que os animais (Caranguejo, 



83 

 
 

guaiamum, peixe) estavam livres dos resíduos domésticos e a outra em que havia vários 

resíduos. As crianças que representavam os animais tinham que passar para o outro lado, 

assim que a Lua dissesse: “A maré sobe” ou “A maré desce”. Os animais precisam passar para 

o outro lado e a função das crianças que representam os resíduos era agarrar os animais e ficar 

segurando, formando uma corrente, isso também valeu para quando a maré descia. O último 

animal que ficaria livre venceria a brincadeira. Ao final, foi proposta a realização de uma 

contação de história sobre como os resíduos atrapalham o desenvolvimento dos animais 

causando a morte, caso eles fiquem presos. 

Na Aplicação do Conhecimento (AC) foram apresentadas às crianças, ao final da 

brincadeira, algumas imagens de animais marinhos deformados por conta de resíduos presos 

ao corpo, bem como um vídeo sobre o assunto. A partir disso, algumas questões da PI 

precisam ser retomadas com o intuito de diagnosticar o quanto as crianças aprenderam com 

esta brincadeira. Após o diálogo com as crianças foi proposto que as crianças desenhassem o 

que elas destacariam da brincadeira e sobre as imagens e vídeo que viram. 

Foi possível observar que no momento da Problematização Inicial houve uma 

significativa colaboração e interação entre as crianças, principalmente no momento em que 

pensavam sobre os aspectos do Manguezal, compartilhando experiências e identificando 

alguns problemas gerados pela ação de pessoas com as quais elas convivem.Durante a 

Organização do Conhecimento um grupo de crianças fez um círculo para representar as fases 

da lua, o pano azul representava a maré, outro grupo de criança representavam os resíduos 

domésticos e animais com o uso de máscaras, conforme ilustra a Figura 11.  

 

Figura 11: Implementação da brincadeira “Maré sobe, maré desce”. 
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                                                                        Fontes: dados da pesquisa. 

 

Após a implementação das brincadeiras algumas crianças comentaram algumas 

recordações que tinham de como ela ocorreu, e assim foi possível identificar compreensões, 

no que tange aos aspectos do manguezal apresentados por elas, conforme é possível constatar 

na fala da criança Cr1: “Não pode fazer mais isso, ouviu? Porque assim, o mangue vai ficar 

bem triste, mais aí o mangue sem lixo, vai ficar bem feliz”. Na fala de Cr2, também foi 

possível observar uma nova compreensão sobre o manguezal: “Não pode jogar o lixo no 

mangue, porque têm pessoas que pescam lá, e quem fizer isso vão ficar doente... Até... Até 

anos e depois eles morrem”, a qual está relacionada com. 

Percebe-se que as crianças apresentam um olhar mais crítico sobre a necessidade de 

cuidar do manguezal, assim como identificaram sua importância para as pessoas e também 

para os animais. Nas falas de Cr1 e Cr2 fica claro o avanço relação à compreensão que antes 

tinham sobre a sua realidade expressa nos desenhos presentes na RTC. Isso também pode ser 

observado, de forma mais evidente, nos diálogos entre a educadora e as crianças após a 

implementação da brincadeira, como consta no Quadro 8:  

Quadro 8: Diálogo das educadoras com as crianças. 

 

DIÁLOGOS SUJEITOS  

- O peixe, os peixes correram por causa do lixo                                                                         (Cr3) 

-A lua tem alguma influência sobre a maré e a 

poluição? 

                                                                        (Prof) 

-Ah! A lua tem que gritar pra poder ouvir, pra 

poder os peixes ouvirem. 

                                                                         (Cr2) 

-A lua influenciava na maré?                                                                         (Prof) 

-Influenciava, sabe que ela tá bem longe.                                                                          (Cr3) 

- Qual a fase da lua que mandava a maré 

encher?                                                                         (Prof) 

- A fase da lua é aquela que brilhava, brilhava 

tão forte, que até os peixes foram embora da 

maré cheia. 

                                                                        (Cr1) 

-E quando a maré estava cheia o lixo, os 

resíduos ficavam como? 

                                                                        (Prof) 

-Caído, caído até... aí...aí, mas as crianças de 

fantasia de lixo tentaram pegar os peixes e 

algumas pegaram e tem alguns que ficou fora 

de mais do negoço do lixo. 

                                                                          Cr2) 

-Será que isso acontece lá no mar? A lua fica 

cheia e a maré sobe e os resíduos domésticos o 

lixo né, se mistura com os animais, com os 

peixinhos? 

 

                                                                        (Prof) 
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-Cheia não tia, brilhante!Sim acontece isso!                                                                          (Cr3) 

- Mas me explica ai!                                                                         (Prof) 

-Acontece que algumas vezes a lua brilha e 

algumas vezes ela tá bem pequena, a lua fica 

grande pequena, muda todo dia! 

                                                                         (Cr3) 

-E a maré? 

 

-A maré muda, ela fica da cor da lua! 

                                                                                                                           

                                                                        (Prof)  

            

                                                                         (Cr3) 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

No diálogo apresentado, as crianças relatam sobre os aspectos que recordam da 

brincadeira e trazem novos elementos que indicam apropriação de cada uma sobre o processo. 

Por exemplo, Cr3 que participa mais em comparação as outras crianças, consegue 

compreender a brincadeira relacionada com questões da realidade, além de pontuar a relação 

da maré com as fases da lua e a questão do lixo que prejudica a biodiversidade da área do 

manguezal. 

Por se tratar da primeira brincadeira, o planejamento exigiu mais tempo para sua 

estruturação comparada às outras, assim como sua elaboração apresentou mais dificuldades 

por parte da equipe do GEATEC e das Educadoras. Dentre essas dificuldades, destacam-se a 

seleção das falas de algumas crianças como ponto de partida para estruturar a brincadeira; a 

definição dos objetivos da brincadeira seguindo a dinâmica dos 3MP e manter na brincadeira 

característica de papeis sociais.  

Dentre os desafios desta brincadeira, destaca-se também a iniciativa e o envolvimento 

espontâneo das crianças, ao agregarem novas regras às brincadeiras construídas. A exemplo 

do que ocorreu no início da brincadeira “Bandeirinha do Mangue” em que havia um espaço 

com uma linha que limitava o espaço físico e as crianças ultrapassaram a linha, fazendo com 

que houvesse o remanejamento para um espaço mais amplo. 

A seguir será apresentada a brincadeira “Maré sobe, maré desce”.É importante 

destacar que as brincadeiras possuem articulações entre si. Assim, para a construção de uma 

nova brincadeira, além da RTC, eram considerados os desenhos das crianças, resultantes da 

AP na brincadeira anterior, ou seja, uma brincadeira subsidiava a outra. Isso foi necessário 

pelo fato de que cada desenho das crianças trazia novos elementos, os quais poderiam ser 

contemplados em uma próxima brincadeira. 
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4.3. 2  Brincadeira: Maré sobe maré desce 

 

A segunda brincadeira emergiu da necessidade de complementar a primeira, pois 

percebeu-se que outros aspectos deveriam ser mais aprofundados, como a discussão em torno 

da questões da maré a fase da lua, que apareciam nos desenhos das crianças. Tal necessidade 

foi constatada a partir de alguns desenhos e falas das crianças durante conversas na rodinha 

sobre a maré. Assim, a brincadeira tornou-se uma forma de mostrar para as crianças que a 

maré influenciava nas fases da lua e que esta mesma maré poderia espalhar os resíduos 

domésticos que são lançados nos manguezais e no rio.   

O Quadro 9, a seguir, explicita a brincadeira elaborada e implementada intitulada 

“Maré sobe e Maré desce”, com base nos 3MP, em que o foco foi a Unidade II.   

Quadro 9: Planejamento da brincadeira “Maré sobe e Maré desce”.  Plano de trabalho na EI 

desenvolvido com as educadoras. 

 

FALA DAS 

CRIANÇAS 

UNIDADE  

 

P I OC AC 

 

“Minha avó 

pesca no 

mangue, 

quando tá 

cheio de água. 

Outro dia a 

maré encheu o 

mangue, aí eu 

troquei de 

roupa mais 

meu primo E 

nos, aí nós 

tomou banho”. 

UNIDADE II: 

Marés: Fases da 

Lua; Tipos de 

peixes e 

mariscos; Pesca 

predatória. 

Apresentação da 

cantiga “Caranguejo 

não é peixe” com um 

cartaz com a letra da 

canção, em que se 

destacaram as 

palavras 

‘caranguejo’, ‘peixe’, 

‘enchente’ e ‘maré’.  

Questionamentos 

sobre os animais que 

aparecem na canção e 

no cartaz. 

Brincadeira: 

“Maré sobe 

maré desce”.  

- 

 Experimento: “Lua na 

caixa”. 

- Realização de uma roda de 

conversa com base em 

algumas questões da PI e 

sobre as atividades 

realizadas naquele dia. 

- Elaboração e descrição dos 

desenhos por parte das 

crianças. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

A seguir apresenta-se a descrição da brincadeira, detalhando seu objetivo e suas 

etapas.   

 Objetivo: Estabelecer a relação entre o ambiente de vivência e o animal 

correspondente aquele espaço; compreender as características que constituem um ambiente. 

Tendo por base a primeira unidade, que aborda os tipos de pesca; pesca predatória; aspectos 

históricos; Preservação; Maré; Fases da lua; Instrumentos de pesca, tendo como ponto de 

partida falas representativo de situações-limites da comunidade.  
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Na Problematização Inicial, a brincadeira teve início com a canção popular 

“Caranguejo não é peixe”, que faz parte da PI, houve a apresentação de um cartaz com a letra 

da canção, em que se destacaram as palavras ‘caranguejo’, ‘peixe’, ‘enchente’ e ‘maré’.  

Figura 12: Cartaz com canção caranguejo não é peixe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

                                                       Fonte: dados da pesquisa. 

Por meio de uma roda de conversa, realizaram-se alguns questionamentos, por 

exemplo: “Como é o peixe”? Como é o caranguejo? O que eles são? Onde eles vivem? O que 

eles comem? Na música onde estão o peixe e o caranguejo? E o que é a maré? Ela enche? 

Ela só enche? Porque ela enche?  

O caranguejo é um animal intrigante e que provoca euforia e o entusiasmo das 

crianças, e no ambiente da EPGB é comum circular alguns filhotes de guaiamum e de 

caranguejo. Deste modo, as crianças ficaram empolgadas com as questões envolvendo esse 

tema e todas faziam questão de tratar sobre o assunto, foram diversos relatos das crianças, 

algumas diziam já ter tocado no animal, outras diziam que tinham medo e outras diziam ter 

frequentado o manguezal com algum parente. 

Na Organização do Conhecimento, iniciou-se com a contação de história intitulada 

“História de pescador” sobre o cotidiano de pescadores, que precisavam saber como as fases 

da lua influenciam nas marés para poder pescar. Destaca-se que essa história possui autoria 

coletiva porque foi construída pela equipe do GEATEC e pelas educadoras, durante o 

processo de elaboração da brincadeira. Segue a história na Figura 13. 
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Figura 13: 

História de 

Pescador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Após a história foi realizado com as crianças um mini “Teatro de fantoches”, que faz 

parte da brincadeira ou seja, a “História de Pescador” foi contada de duas formas, primeiro as 

crianças escutaram e depois elas tiveram acesso aos personagens da história em forma de 

fantoches e recontaram a história,  elas receberam fantoches de papel que representavam os 

personagens da história contada pelas educadoras e foram orientadas a recontar a história da 

maneira que haviam entendido e utilizando os fantoches para ilustrar a narrativa, “Contação” 

e encenação da história sobre o posicionamento dos astros para explicar as fases da lua. A 

história continha personagens que representavam o seguinte: 1) Lua Nova – Vitória Régia; 2) 

Lua Cheia – Lobisomem; 3) Lua Minguante – Iara; 4) Lua Crescente – Mula sem cabeça. A 

Figura 14 ilustra as crianças realizando a brincadeira. 

Figura 14: As crianças da pré-escola durante o Teatro de Fantoche e a brincadeira Maré sobre maré 

desce. 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Para realização da brincadeira, “Maré sobe, maré desce”, foi preciso seguir as 

orientações, conforme constam no Quadro 10, em especial quanto à organização do ambiente 

para a brincadeira e os materiais utilizados.  

  

Quadro 10: Procedimentos para organização da brincadeira “Maré sobe, maré desce” 

Materiais: 

Tecido grande azul; 

Tecido grande marrom; 

Procedimentos: 

 Organização do cenário dividido em duas partes, para delimitar o espaço da brincadeira: mar 

e mangue: O mar pode ser representado por um tecido azul e o mangue com um tecido marrom; 

 Dividir as crianças em grupos: 1º grupo – maré (10 crianças); 2º grupo – as fases da lua (4 

crianças); 3º os animais marinhos (6 crianças); 

 Caracterizar cada criança de acordo o grupo que pertence; 

Etapas de realização da brincadeira: 

1 – As luas (as 4 crianças) devem estar em ciranda enquanto cantam, a lua que parar de frente para o 

mar dirá se a maré é alta ou baixa, por exemplo, se parar na lua cheia ou lua nova as crianças dizem 

“maré alta”, se parar na lua minguante ou crescente as crianças dizem “maré baixa”; 

2 – Após as crianças que representam a lua falar “maré alta”, as crianças que representam a maré 

devem avançar em direção ao mangue, quando falar “maré baixa” as crianças que representam a maré 

devem votar ao lugar inicial; 

3 – Enquanto a maré estiver alta as crianças que representam os peixes correm atrás das crianças que 

representam as iscas ou alimentos que a maré carrega, quando a maré baixar elas devem estar no local 

ao qual pertencem senão terão que sair da brincadeira. 

4 – A educadora deve organizar as ações e regras durante a brincadeira.  

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Na Aplicação do Conhecimento foram retomadas as questões: E o que é a maré? Ela 

enche? Ela só enche? Porque ela enche? As crianças realizaram desenho referente à 

brincadeira.  

Após realização da brincadeira as crianças comentaram sobre o que mais chamava 

atenção. Destaca-se a fala de Cr2: “O lugar onde os peixes também vivem lá na frente bem 

perto daquele caminho, tem o rio e vocês não pode jogar, e também tem um monte de buracos 

onde os caranguejos sempre vivem e aí, tudo isso, fica tão assustados, pode ter um 

caranguejo gigante”. Essa fala de Cr2 expressa uma indignação, alerta sobre o cuidado que se 

deve ter com ambiente do manguezal, e chama atenção do prejuízo para os animais que vivem 

no mangue. No quadro 11 apresenta-se dialogo da educadora com as crianças. 

 

Quadro 11: Diálogo após implementação da brincadeira “Maré sobe, maré desce”. 

 
DIÁLOGO                            SUJEITOS 

- E os resíduos que estão lá no mangue e no rio quando essa 

maré sobe o que acontece? 

                                                                          

(Prof) 

- Acontecem coisas gigantes!                                                                           

(Cr2) 

- Hunm!                                                                           

(Prof) 

-Bom, que o povo comer plástico aí ele vai juntar óleo, 

tinta... Tinta que eles dizem que é óleo. 

                                                                          

(Cr2) 

- Me explica isso melhor!                                                                           

(Prof) 

- Bom, algumas vezes o povo...Não tem aquele negoço 

preto que soltam? 

                                                                          

(Cr2) 

-O que?                                                                           

(Prof) 

- Uma tinta...                                                                           

(Cr2) 

- Onde soltaram essa tinta?                                                                           

(Prof) 

- eles soltaram por baixo e essa tinta caiu onde? Em 

qualquer lugar. 

                                                                          

(Cr2) 

- Quem jogou?                                                                           

(Prof) 

-Eles camufla... Camu... Camuflaram e jogou no navio 

cheio de óleo, eles soltaram tinta, que às vezes chamam de 

óleo, ai o povo absorveu isso quando tava camuflado. 

                                                             

                                                                          

(Cr2) 

- Chamam de óleo?                                                                           

(Prof) 

- Sim, é da cor do café e da tinta.                                                                           

(Cr2) 

                                                Fontes: Dados da Pesquisa. 

 

Observa-se na fala de Cr2 a associação das questões locais que estão sendo discutidas 

no contexto das atividades educativas, ou seja, por meio das brincadeiras, as questões mais 
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globais que ela tem acesso, como o caso do óleo derramado nas praias que inclusive tem 

afetado área do norte, localização do Iguape.  

Além disso, é valido destacar que quando Cr2 se refere a “acontecem coisa gigantes” 

significa dizer que os impactos, ou resultados da ação humana têm grande repercussões. Bem 

como, a apropriação de alguns termos, que Cr2 utiliza para explicar os acontecimentos como 

exemplo de “Camuflagem”.  

Para as educadoras, com essa brincadeira, foi possível por meio de uma linguagem 

apropriada colaborar na construção de novos conhecimentos das crianças. Desde a 

apresentação do cartaz, com a canção popular “Caranguejo não é peixe” com imagens e 

palavras, para que elas identificassem seus significados. Todo esse processo é importante, 

considerando que estas crianças, por meio do brincar, estão em situação de aprender a pensar 

e a agir, projetar e realizar, estes são aspectos fundamentais em que o brincar se constitui 

como papel educativo para as crianças da pré-escola. 

Desata forma, esta construção conjunta foi capaz de propiciar reflexão e compreensão 

das crianças e educadora sobre aspectos locais que influenciam na degradação de áreas como 

o manguezal e o rio do bairro em que vivem impactos estes que são resultados da ação 

humana. 

Nesse sentido, o trabalho em equipe foi valoroso, o que deve ser associado ao 

compartilhamento de saberes entre a equipe pedagógica e o GEATEC, considerando que no 

grupo há membros de distintas áreas como da Física, Biologia, Filosofia e da  Pedagogia, os 

quais foram importantes para identificar os conhecimentos que não haviam sido percebidos 

pelas educadoras. No entanto, as educadoras eram responsáveis por articular as brincadeiras 

aos conhecimentos que deveriam ser trabalhados na EI sem perder sua essência, toda essa 

sistematização ocorria durante a reunião de planejamento.  

Além dessas atividades realizadas na AC, também apresenta-se uma outra sugestão 

que pode ser trabalhada com as crianças na etapa da AC que é a elaboração de um 

experimento da “Lua na caixa”, para representar as fases lunares. Segue o detalhamento do 

experimento no  Quadro 12. 

Quadro 12: Procedimento para o Experimento “Lua na caixa”. 

Materiais:  

1. Caixa de sapatos ou caixa de papelão. 

1. Bola de isopor ou pingue-pongue (5 cm) que representara a Lua.  

1. Lanterna para representar o Sol. 

1. Pedaço de linha ou arame flexível.  
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Procedimentos: 

Na caixa de sapato ou papelão, a criança deverá fazer quatro orifícios pequenos de 1 cm no centro de cada 

lado. Em seguida, a criança escolherá um dos lados para fixar a lanterna, esta lanterna representará o Sol, a 

lanterna deverá ser posicionada abaixo do furo escolhido (de preferência na maior distância à "lua"). Dentro 

da caixa, o aluno centralizará a bola de isopor, contando que ela fique a altura do orifício para poder ser 

observado. O aluno poderá amarrar a bola de isopor na tampa da caixa através de um fio, ou fixar a bola de 

isopor na base da caixa através de um arame flexível. 

 

Fonte: http://www.cienciamao.usp.br/dados/aas/_amaquinadigitam.jpg 

 

Figura 15:  Modelo do Experimento.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.cienciamao.usp.br/dados/aas/_amaquinadigitam.jpg 

 

Depois de pronta e lacrada a caixa, a criança poderá observar em cada orifício uma 

fase lunar diferente. Lua Cheia, Crescente e Minguante. Quando a criança for observar a fase 

da Lua Nova, ele notará que a Lua estará escura. Isto acontece devido o Sol iluminar somente 

o lado da Lua que não está apontada para a Terra, (não conseguimos ver a Lua Nova no céu). 

Com esta experiência, a criança poderá perceber que as fases lunares acontecem devido ao 

posicionamento do Sol, e não pela sombra terrestre na lua como muitos acreditam, quebrando 

então este paradigma.  

Quantos aos desafios na estruturação da brincadeira “Maré sobe e Maré desce”, pode-

se destacar a organização de conhecimentos sobre a maré, uma vez que a partir da observação 

das educadoras e da equipe do GEATEC sobre os desenhos das crianças emergiam as 

brincadeiras. Neste caso, os elementos que mais apareciam, foram referentes à maré, 

emergindo a necessidade de organização da atividade do brincar para apropriação das crianças 

sobre a falta de cuidados com manguezal, que é uma riqueza para o bairro e sobre a possível 

influência da maré para impactos no manguezal relacionados às consequências da ação dos 

sujeitos, como exemplo a poluição.  

Outro aspecto a destacar como desafio, foi à construção da “história de Pescador”, 

contemplando aspectos da realidade do Iguape, que exigiu com que a equipe pudesse recorrer 

http://www.cienciamao.usp.br/dados/aas/_amaquinadigitam.jpg
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a uma linguagem compatível com público da pré-escola, para que a história despertasse 

interesse neles e consequentemente pudessem as crianças compreender a sua mensagem. 

4.3.3  Brincadeira: O meu Mangue  

 

Cada brincadeira possui seu grau de importância e “O meu Mangue”, não é diferente, 

primeiro que o título dela emerge de uma leitura da equipe pedagógica da EPGB em parceria 

com o GEATEC a partir de questões presentes em algumas das falas das crianças, 

especialmente, pela tendência em se referir ao mangue como um local privado, que tem dono.  

Essa autodenominação como dono do manguezal, frequentemente ocorre por parte de 

um vizinho, por uma figura com grau de parentesco da criança e por parte dela mesma. Nesse 

sentido, as educadoras destacaram a necessidade da brincadeira “O meu Mangue” contribuir 

com as discussões de questões que envolvem o sentimento de pertença e também de 

responsabilidade social. 

O Quadro13 explicita a terceira brincadeira elaborada e implementada intitulada “o 

meu Mangue”, com base nos 3MP e com foco na Unidade III que trata sobre a diferença entre 

mangue e manguezal; Poluição do manguezal; Preservação do manguezal. 

Quadro 13: Brincadeira “Meu Mangue”: Plano de trabalho na EI desenvolvido com as educadoras. 

 

Fala das 

crianças 

 

 

Unidades  

 

 

PI 

 

 

OC 

 

 

AP 

ATIVIDADE 

3: “Tia, o 

mangue do meu 

pai é limpo”. 

UNIDADE III:  

Diferença entre 

mangue e manguezal; 

Poluição do 

manguezal; 

Preservação do 

manguezal. 

Brincadeira: 

“O que é 

isso? ” 

 

Brincadeir

a: 

“O meu 

mangue” 

 

 Roda de conversa para a 

discussão das questões da PI, 

além de outras referentes às 

dúvidas das crianças. 

- Elaboração e descrição dos 

desenhos por parte das crianças. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A seguir apresenta-se a descrição da brincadeira, detalhando seu objetivo e suas 

etapas.   

 Objetivo – Promover pra as crianças a necessidade de agir como agentes que 

visam melhorar o ambiente em que vivem, para entender a relação do ser humano com o 

ambiente e como é possível causar menos impactos entre outras ações sempre respeitando a 

natureza.  
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Na Problematização Inicial algumas questões foram realizadas, como: “Você conhece 

ou já viu um ambiente como esse? Conte para os colegas como é e onde fica esse lugar? Você 

costuma frequentar? O que acha desse lugar? Está faltando alguma coisa nesse ambiente? 

Todas as coisas que estão ali pertencem a esse lugar? O que acha desse ambiente? Seus pais 

já te levaram em lugar parecido? É um lugar bonito? ”. 

Na Organização de Conhecimentos: as professoras elaboraram um jogo de tabuleiro 

para ser colocado no chão, em que cada quadrado tinha um comando relacionado ao tema da 

brincadeira, conforme Figura 16 abaixo: 

Figura 16:  Brincar “Meu Mangue”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para brincar, uma criança representava cada equipe e ficava em cima do tabuleiro. O 

representante tinha que jogar o dado e andar a quantidade de casas que o número do dado 

exibia. Os procedimentos para a brincadeira serão mostrados a seguir:  

 

Quadro 14: Procedimento do Brincar “Meu Mangue”. 

Procedimentos da brincadeira “Meu Mangue’ 
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1. As crianças deverão se dividir em duas equipes, em que cada uma receberá uma cor; 

2. Um dado deverá ser jogado para que número que cair seja a quantidade de casas avançar; 

3. O X significa que passou a vez; 

4. O lixo ou o esgoto no mangue significa que alguma coisa será tirada do cenário, por 

exemplo: um peixe que morreu por causa do lixo ou uma planta que foi contaminada pelo 

esgoto; 

5. O desenho do dado no tabuleiro significa que pode jogar mais uma vez;  

6. Vence a equipe que montar um mangue menos poluído. 

                               
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A organização da brincadeira seguiu as seguintes etapas: a) A arrumação do ambiente 

externo, com um cenário que representou o manguezal do Iguape; b) Vendou os olhos da 

criança e cantando uma canção de roda “ Caranguejo”; c) Levou a crianças  até o cenário; d) 

Pediu para a criança tocar os objetos para tentar adivinhar do que tratava. (Não era obrigatório 

acertar o objeto. Na primeira resposta retirava-se a venda dos olhos).  A Figura 17 mostra as 

crianças durante a roda de conversa. 

Figura 17: As crianças da pré-escola durante a brincadeira “Meu Mangue”. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

À medida que se avançava na brincadeira, o cenário que representa o mangue foi 

sendo modificado pela equipe do GEATEC com as educadoras. Os desafios na construção do 

tabuleiro foram inevitáveis, pois havia um risco do jogo ter ênfase em questões competitivas e 

não contemplar o objetivo que se esperava atingir. No entanto, por meio do diálogo com as 

crianças foi possível esclarecer qual seria o foco da brincadeira, houve envolvimento e 

colaboração entre as equipes.  
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Outro desafio estava relacionado na organização do ambiente da brincadeira com 

objetos e figuras que recordasse o ambiente do manguezal e o rio. Todo material era 

construído na escola e era necessário que no momento da roda de conversa o ambiente já 

estivesse montado, pois as crianças eram levadas a observar os animais, resíduos domésticos 

espalhados no cenário que representava o manguezal, afim de que pudesse espertar interesse, 

curiosidade, atenção, estimular a comunicação entre elas e discussão sofre o que estavam 

visualizando. Venceu a equipe que conseguiu deixar o mangue ficar ecologicamente mais 

saudável. Ressalta-se que não houve premiação, pois o objetivo foi chamar a atenção das 

crianças para a importância da preservação do meio ambiente, e não para competição.  

Na Aplicação do Conhecimento, realizou-se uma roda de conversa para a discussão 

das questões da Problematização Inicial, além de outras referentes às dúvidas das crianças, 

conforme é possível constatar nas falas abaixo: 

Quadro 15: Falas das crianças após brincadeira implementada. 

 

 

DIÁLOGO  

                                                                                        

SUJEITOS 

 

“E aí quando o pescador pega o lixo ele tem que pegar e jogar o lixo lá no lixo. Mas 

quando você fica sem lixo aí todo lago é bom. Aí os peixes ficam vivos todos os 

dias. Assim, não pode! Como na praia a gente não pode jogar o lixo e nem no 

mangue e nem no rio e nem na rua”. 

(Cr4) 

“Não pode jogar lixo e o esgoto no mangue, porque é um lugar onde os peixes 

sobreviveu, mas como não tem ...mas lá na frente do outro lado (A crianças estava no 

Manguezal e apontando alguns ambientes) bem perto daquele caminho, tem um rio e 

vocês não podem jogar e também tem um monte de buraco, onde o caranguejo 

sobrevive e aí tudo isso fica tão ...tão assustador, que até você não resiste e saí fora!”. 

(Cr1) 

“As pessoas ficam pegando aquele peixinho que tá adoecendo e come, senão as 

pessoas adoecem e não pode comer! Por causa que também os bichinhos morrem ou 

adoece e também eles ficam adoecendo”. 

 

(Cr2) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Destaca-se que após a implementação e durante a visita ao manguezal algumas falas 

das crianças como a de Cr5 “não pode jogar lixo no mangue e também não pode jogar lixo no 

rio por causa senão os peixes morrem ou adoece e as pessoas também e os caranguejos e os 

guaiamu e até os peixinhos”, indicavam uma alertam sobre os riscos de poluir e de consumir 

os produtos contaminados. Além disso, Cr5 fala sobre os prejuízos de ações do homem sobre 

a natureza, mas especificamente no mangue e no rio local, e também apontam formas de 

solucionar ou evitar degradação do meio ambiente.  

A seguir será apresentada a brincadeira “Passando a Nuvem”, na qual os desenhos das 

crianças foram primordiais, pois a maioria dos desenhos apresentam nuvens e chuvas do 
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bairro do Iguape. No Capítulo 3, realizou-se a análise desses desenhos, em destaque a seguir  

o desenho da criança  Cr5,  apresentado na Figura 18:  

Figura 18: Desenho de Cr5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Considerando que o bairro do Iguape quando chove por falta de saneamento básico 

fica em estado de calamidade, poças de água, e os resíduos lançados em locais inapropriados 

causam inundação13, que impedem inclusive com que as crianças, saiam de casa para ir a 

escola as educadoras em conjunto com GEATEC, elaboraram a brincadeira “Passando a 

Nuvem” 

4.3. 4  Brincadeira: Passando a nuvem   

 

A brincadeira “Passando a nuvem” também foi organizada a partir dos 3MP e o foco o 

foco foi na Unidade I que trata sobre os resíduos domésticos no manguezal e no rio; fossa; 

doenças; contaminação dos animais e pessoas com alimentos; rede de esgoto; tratamento da 

água. O quadro 16 a seguir, explicita a brincadeira elaborada e implementada intitulada. 

 

Quadro 16: Planejamento da brincadeira “Passando a nuvem”. - Plano de trabalho na EI desenvolvido 

com as educadoras. 

                                                           
13 Grande alagamento ou fluidez no volume de águas, em consequência de chuvas, subida de maré etc.; enchente, 

cheia. Para mais informações acesse o link:  

https://www.google.com/search?q=inunda%C3%A7%C3%A3o+significado&rlz=1C1CHBD_pt-  

https://www.google.com/search?q=inunda%C3%A7%C3%A3o+significado&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR873BR873&oq=inunda%C3%A7%C3%A3o&aqs=chrome.3.69i57j0l7.4684j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Era  

História da Nuvenzinha 

Uma vez uma Nuvenzinha branca como algodão. 

Ela adorava observar as crianças brincando nas ruas do Iguape. 

Seu sonho era poder descer se divertir com elas, pois estavam muito felizes. 

Mas havia um problema! 

Toda vez que uma de suas irmãs resolvia descer, caia no esgoto e adoeciam as lindas crianças. 

Como poderíamos ajudar a nuvenzinha a se divertir sem estragar a brincadeira das crianças? 

 

 Autoria: GEATEC 
 

 

 
 

FALA  

 

UNIDADES  

 

PI 

 

 

OC 

 

- 

AP 

 

“O esgoto 

enche o rio e 

leva o lixo. A 

água da chuva 

é suja porque 

cai no 

esgoto”. 

UNIDADE I: I: 

Tratamento de 

água: 

EMBASA/filtro

s de água; Rede 

de esgoto; 

Fossas. 

Apresentação da música 

“Chuva, Chuvisco, 

Chuvarada”. 

- Contação da história “A 

Nuvem que tinha medo de 

cair”.  

- Realização de alguns 

questionamentos a relação 

deles com a chuva. 

Brincadeira: 

“Passando a 

nuvem”  

 

Brincadeira: “Gincana da 

fossa séptica” 

- Retomada das questões 

da PI. 

- Elaboração de desenhos 

retratando aspectos das 

brincadeiras. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A seguir apresenta-se a descrição da brincadeira, detalhando seu objetivo e suas etapas. Na PI 

algumas perguntas foram feitas: “Você gosta da chuva? O que acontece no Iguape quando 

chove? Para onde vai à chuva? A água da chuva é limpa?”. Fez parte da PI a história de 

autoria do GEATEC e das educadoras da EPGB “Nuvem que tinha medo de cair”, em seguida 

perguntas para auxiliar na problematização: Você gosta da chuva? O que acontece no Iguape 

quando chove? Para onde vai à chuva? A água da chuva é limpa? Foram essas as perguntas na 

problematização.  A brincadeira teve início com a música “Chuva, Chuvisco, Chuvarada” e 

logo após houve uma contação de história intitulada “A Nuvem que tinha medo de cair”, 

apresentada a seguir no Quadro 17: 

                               Quadro 17: História da Nuvenzinha 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Na OC a brincadeira iniciou com a participação das crianças em círculo representando 

diferentes lugares onde a chuva normalmente cai: barragem, telhado, poça de lama, lixo, rua, 

horta, esgoto, estação de tratamento, etc. Uma esponja grande encharcada de água 

(representando a nuvem) passava de mão em mão enquanto tocava a música “Chuva, 

Chuvisco, Chuvarada” (Cocoricó). Quando parava de toca a música, a criança que ficava com 

a esponja na mão,  saía da brincadeira e as demais do grupo decidiam para onde iria aquela 

criança que saiu, se ela iria para o ambiente considerado  mangue limpo ou o mangue sujo. A 

seguir, apresentam-se as crianças assistindo o vídeo antes de iniciar a brincadeira:  

Figura 19: Crianças assistindo o vídeo da música “Chuva, Chuvisco, Chuvarada” (Cocoricó). 

 

 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Uma bola branca cheia de água (representando a nuvem) passa de mão em mão 

enquanto uma música toca14. Quando a musica parar, a criança sai da brincadeira, e as demais 

do grupo decidem para onde irá à criança, o mangue limpo ou o mangue sujo. A figura a 

seguir mostra as crianças em circulo durante a brincadeira: 

   
Figura 20: Crianças durante a brincadeira. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Música: “Lá vai à nuvem, girando na roda”. 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quanto às falas das crianças, após a brincadeira, apresenta-se a visão de Cr1, que disse 

o seguinte:  

                               Quadro 18: Fala de Cr1 

 

 

FALA 

                                                                                        

SUJEITO 

“Até o esgoto fez muita doença para o caranguejo, então o Vô deixou o 

buraquinho e depois o pai fez outro buraco, e deixou um buraquinho, e foi 

voltar na sua casa, e aí o vizinho dele, foram visitar ele, mas não sabiam que 

ele iria para o mangue que estava todo cheio de lixo, e depois eles ficaram 

indo para sua casa, e aí tudo...todo o lixo ficou bem...bem preso no mangue e 

isso faz o mangue ficar triste” 

(Cr1) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A fala de Cr1 apresenta elementos importantes da visão da criança sobre impactos do 

esgoto para a vida e saúde de animais no manguezal, embora Cr1 não deixe claro, apresenta 

nas entrelinhas a ideia de extinção da espécie, ao tratar sobre o prejuízo à saúde dos animais 

como o caranguejo e toda a “família”, provocados pelo esgoto que é despejado no mangue. 

Além disso, Cr1 descreve que há uma geração da espécie que está prejudica, isso torna-se 

indicativos de que logo poderá não ter mais espécies e também sobre os prejuízos ao habitat 

dos caranguejos. 

Essa questão do esgoto apontada por Cr1 serviu para a elaboração da brincadeira, 

denominada “Brincar de “Fossa Séptica”, indicando a importância de pensar uma brincadeira 

que retratasse elementos tais como a questão do esgoto e seus impactos para o bairro 

especialmente para o ambiente manguezal e a partir disso, refletir sobre soluções possíveis”.  

 

4.3. 5  Brincadeira: Fossa Séptica  

 

A estrutura curricular, para a materialização de um processo educativo e pedagógico 

voltado para a Educação Infantil, precisa ter como ponto de partida o contexto, o 

compreendendo nas relações materiais, sociais e culturais da vida das crianças – os quais são 

sujeitos históricos e concretos (AZAMBUJA, 2009). Nessa perceptiva, desenvolveu-se a 
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Brincadeira intitulada “Fossa Séptica”, considerando o contexto do Iguape, em que os esgotos 

domésticos e industriais são lançados diretamente nos manguezais e rios do bairro, 

contaminando e poluindo as águas, por meio de agentes biológicos e químicos causadores de 

doenças.  

Estas informações foram obtidas por meio do processo de Investigação Temática 

realizado no bairro que resultou na construção da uma Fossa Séptica ecológica, considerada 

Tecnologia Social15, contando com a colaboração da comunidade local e escolar. Inicialmente 

com as crianças realizou-se a brincadeira, em seguida a comunidade foi convidada, para 

realização e a implementação de uma Tecnologia Social (TS) a  Fossa Séptica Ecológica. A 

seguir o quadro 18 apresenta o plano de trabalho das educadoras, com fala, unidade e os 3MP 

utilizados para construção da Brincadeira “   

                       Quadro 18: Plano de trabalho na EI desenvolvido com as educadoras. 

 

FALA  

 

UNIDADE  

 

PI 

 

 

OC 

 

 

AP 

“O esgoto 

enche o 

rio e leva o 

lixo”. 

UNIDADE 

I: Rede de 

esgoto; 

Fossas 

Todos os objetos devem ficar 

no manguezal? 

Qual melhor lugar para o 

caranguejo? 

O que as pessoas devem fazer 

para cuidar do manguezal? 

Brincadeira: 

“Gincana da 

fossa 

séptica” 

- Retomada das questões da 

PI. 

- Elaboração de desenhos 

retratando aspectos das 

brincadeiras. 

 

Fonte: Dados da pesquisa  
 

   Para a implementação da brincadeira as crianças foram separadas em grupos. Depois 

uma réplica da fossa foi apresentada pelas educadoras. Após isso, as crianças tinham que 

procurar os materiais necessários para construção da réplica da fossa séptica, que estavam 

espalhadas em vários lugares. Vencia a equipe que montasse primeiro com o auxílio das 

educadoras.  

 O objetivo - Resgate da importância de conviver em um ambiente limpo e 

conservado; Incentivo à prática de atitudes conscientes quanto à manutenção da preservação 

do mangue; Reflexão sobre as atitudes diárias dos sujeitos e suas consequências.  

Na Problematização Inicial algumas questões foram feitas as crianças, como: Todos os 

objetos devem ficar no manguezal? Qual melhor lugar para o caranguejo? O que as pessoas 

                                                           
15 Caracteriza-se uma TS pelo fato de ter um custo acessível, ser desenvolvida com a interação da comunidade e 

atendendo uma necessidade social, por meio da coaprendizagem, coprodução e promovendo nos participantes a 

autonomia, (ROSO 2017). 
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devem fazer para cuidar do manguezal? O manguezal é poluído? Depois se apresentou uma 

maquete réplica da fossa construída na Escola.  

Na Organização do Conhecimento realizou-se a brincadeira a Fossa Séptica Ecológica, 

como uma TS capaz de superar um problema socioambiental presente na comunidade. As 

Educadoras realizaram círculo com as crianças, apresentando para elas partes a maquete que 

representava a Fossa Séptica, em seguida dividiu as crianças em grupos para remontar a Fossa 

e explica qual a utilidade e como ela funciona. As crianças em grupos montaram a fossa e 

cada uma do grupo explicava a funcionalidade da fossa. O Quadro 19 apresenta as orientações 

para a realização da brincadeira “Fossa Séptica”. 

Quadro 19: Procedimentos da brincadeira “Fossa Séptica” 

 
Procedimentos da brincadeira “Fossa Séptica”  

1. As crianças deverão se dividir em duas equipes; 

2. Deverão montar a fossa, parte por parte e explicar como funciona. 

Matérias para construção da Fossa; 

01 Placa de isopor- para a base da Maquete; 

04 Embalagens de caixas de leite (recicladas), para representar as casas;   

05 embalagens recicladas de potes de maionese, para usar como bombonas; 

04 Cartuchos de Rolos de Papel higiênico, para suporte da base da maquete;  

04 Folhas de papel camurça ou EVA Coloridas, para decorar as caixas;   

01 Mangueira média, ou pedaço de bambu, para representar cano para passar dejetos; 

01 pedaço de mangueira, para ser usado como filtro de ar (suspiro). 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ainda, na Organização do Conhecimento, houve a realização de um experimento 

referente ao processo de filtração da água, com a finalidade de mostrar as crianças que água 

ainda que é transparente, ela pode está contaminada, ou seja, a água precisa passar por todo 

um processo de purificação uma vez poluída, caso contrário ela pode fazer mal a saúde dos 

animais, bem com das pessoas, chamar atenção de que o ideal mesmo é não poluir. A seguir a 

figura 21 apresenta as crianças durante a brincadeira, na visita ao manguezal e a Fossa Séptica 

construída na EPGB. 
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Figura 21:  Crianças durante início da brincadeira da “Fossa Séptica” e visita ao manguezal. 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Organização do Experimento16 - Processo de filtração da Água 

No início do experimento, as educadoras mostraram filtros de papel para as crianças, 

em seguida orientaram as crianças no experimento: Foram usados filtros de café e potes 

reciclados de extrato de tomate, os filtros e potes estavam rotulados, para que eles não se 

misturem, as crianças deveriam: Despejar um copo cheio de água no recipiente grande; 

"Poluir" a água, adicionando corante alimentício vermelho; Adicionar água limpa com um 

copo de cada vez, até que a água ficasse aparentemente clara. 

As educadoras realizaram questões com as crianças, do tipo: Qual é o filtro mais 

limpo? Qual é o filtro com mais partículas (sujo)? Será que nenhuma das amostras deixa um 

resíduo de cor no filtro? Em seguida realizou conversa com as crianças sobre a poluição das 

águas no mangue. De onde esses poluentes vêm?  As educadoras destacam que uma das 

                                                           
16 O experimento foi adaptado consultar a fonte: http://www.ensinobasico.com/cuidar-da-terra/323-poluicao-

agua-suja-e-agua-limpa 

 

http://www.ensinobasico.com/cuidar-da-terra/323-poluicao-agua-suja-e-agua-limpa
http://www.ensinobasico.com/cuidar-da-terra/323-poluicao-agua-suja-e-agua-limpa
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principais causas da poluição da água é devida aos produtos químicos e tintas que são 

liberadas pelas fábricas nos rios. Depois, mostrou que a água pode estar contaminada mesmo 

essa poluição não seja dramaticamente visível. 

Em seguida, as educadoras orientaram as crianças para a brincadeira, mostrando os 

resíduos que havia no copo com a água e questionava se água com raízes, terra, plástico, lama 

pode ser consumida, as crianças responderam que “não”, e uma das educadoras, questionou 

sobre a possibilidade de tratar aquela água. E pediu que em grupos as crianças buscassem 

estratégias de como deixar água com menos resíduos possíveis. Então as crianças tiveram 

colher, peneira, coador de papel. 

Os resultados da atividade experimental foram discutidos com as crianças, em que 

constataram-se algumas relações que as crianças estabeleceram entre a maquete, a Fossa 

Séptica e o contexto social da comunidade. A discussão com as crianças foi realizada com 

base em perguntas como: se alguém beber essa água, vão também beber a tinta? O que 

aconteceria se a tinta fosse venenosa ou perigosa? Se o caranguejo estiver contanto com essa 

água? A seguir na Figura 22 são apresentadas as imagens referentes ao experimento do 

“Processo de purificação da Água”.   

                                   Figura 22: Crianças no Processo de filtração da água. 

                                         

Fonte: Dados da Pesquisa. 

O processo de filtração teve início com as educadoras,  problematizando e revisando 

com as crianças, o que já havia sido, discutido na brincadeira anterior e escutando a respostas 

das  crianças, que na maioria desatacaram a questão do “esgoto e do lixo”.  

Em seguida, uma das  educadoras mostrou uma mesa com água e alguns resíduos, 

como areia, pedra, água suja, folhas etc. Durante este momento houve um episódio 
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interessante, a criança interrompeu com um relato, dizendo que estava em um barco com o pai 

no rio e apareceu algo estranho, eram fezes, pois estava muito sujo o local onde eles haviam 

ido pescar. O relato criou espanto nas outras crianças e as educadoras problematizaram sobre 

os dejetos lançados em locais inapropriados.  

Na AC as questões iniciais foram retomadas. Logo após, as crianças elaboraram 

desenhos retratando aspectos das brincadeiras e do que mais chamou a atenção na brincadeira. 

Depois, houve a retomada das questões iniciais: O que acontece no Iguape quando chove? A 

água da chuva é limpa? Para onde vai à chuva? Toda água que sai pelo esgoto, tem como ser 

limpa? Água do esgoto pode ser jogada no mangue, rio, maré?  

A seguir na Figura 23, apresenta-se os desenhos das crianças no momento da 

Aplicação do Conhecimento em que elas desenharam o que mais chamou atenção durante a 

brincadeira, assim comprovando a dimensão da brincadeira em fomentar compartilhamentos 

de conhecimentos e aprorpiação do processo. Apresenta-se em seguida a Figura 23  com os  

desenhos das crianças depois da implemntação. 

                     Figura 23: Desenhos das crianças brincadeira “Fossa séptica”. 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

No primeiro desenho a criança explica o que desenhou: “o banheiro da casa, vai 

direto para o rio. Com a fossa as bactérias comem toda a sujeira. A água fica limpinha e vai 

direto pro rio limpar. A fossa serve para não sujar o rio e a água não fica suja”.  No segundo 



106 

 
 

desenho a crianças diz que “o esgoto sai da minha casa e vai para a fossa onde entra o ar, aí 

as bactérias come o esgoto e a água sai limpa, pro mar”.  

A seguir na Figura 24 apresentam-se mais dois desenhos das crianças e suas 

explicações sobre o que compreenderam da brincadeira. Do lado esquerdo a criança explica 

que “A fossa que é pra cuidar do esgoto e o esgoto não cair no mangue, o esgoto não pode 

cair no mangue”. O desenho ao lado direito a criança diz “Uma casa com a fossa que o 

esgoto sai e passa na fossa, o lixo deixa os bichos sem viver, com a fossa a água é limpa e 

não tem sujeira. Como se observa:  

Figura 24: Desenhos das crianças sobre a brincadeira Fossa Séptica. 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Destaca-se que, conforme os desenhos apresentados e a explicação das crianças sobre 

a brincadeira, em que elas descrevem a Fossa Séptica e suas contribuições no processo de 

diminuição de impactos para o manguezal, que elas se apropriaram da organização e 

conseguiram compreender a importância da fossa como forma de ajudar na eliminação de 

resíduos do esgotos lançados no mangue. Além disso, elas compreenderam  que  o esgoto é 

uma produção humana que pode trazer danos para rio, mangue, animais e para as pessoas, 

quando descartado de modo inadequado. Deste modo, parte do diálogo das crianças com as 

educadoras será apresentado a seguir, que serviu para identificar a apropriação do processo de 

implementação das brincadeiras, por meio das crianças da turma de pré-escola.   
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O principal desafio e os limites se deram por conta de questões técnicas de 

conhecimentos sobre a fossa e como tratar disso com crianças de cinco anos, foi feita uma 

maquete da fossa para usar na brincadeira, e a linguagem mais apropriada para contexto da EI.  

Além disso, é importante enfatizar o potencial da brincadeira da fossa situando-a no 

contexto da sua construção, pois ocorreu em meio ao processo de maturidade do GEATEC em 

conjunto com as educadoras, referente à forma de organização das brincadeiras conforme os 

3MP contemplado os objetivos como demandas do Tema Gerador.  

O potencial da brincadeira da fossa foi à articulação com as três unidades, pode-se 

destacar que nesta brincadeira foi possível transitar desde a primeira unidade, que permitiu no 

momento que as crianças brincavam montando a fossa séptica, discussão sobre rede de esgoto 

do bairro e sobre os resíduos domésticos. Na segunda unidade, questões sobre poluição e 

cultura de subsistência foram elencadas, ao tratar sobre a construção da fossa pela própria 

comunidade, até a terceira unidade, quando explicita aspectos do manguezal localizado no 

fundo da Escola.  

 

4.3. 6  Diálogo das Educadoras com as crianças sobre as brincadeiras: alguns relatos  

 

Após implementação das cinco brincadeiras, as educadoras da turma de pré-escola, 

realizaram algumas questões com as crianças, tais como: “Qual brincadeira você recorda? 

Qual brincadeira mais gostou?”, com o objetivo de identificar a apropriação e resultado das 

brincadeiras efetivamente para elas.  As crianças que participaram do processo apontaram o 

que elas mais gostaram da brincadeira e o que mais chamou atenção. No primeiro diálogo no 

Quadro 20 as crianças começam a falar da “Fossa” e a educadora pergunta se elas recordam 

da maquete utilizada durante a brincadeira. O Quadro 20 apresenta o diálogo da Educadora da 

Turma de pré- escola com as crianças, após as brincadeiras implementadas: 

 

     Quadro 20 -Diálogo com as crianças após implementação. 

DIÁLOGO  SUJEITOS  

- Na maquete tem um cano, o suspiro, 

observaram pra que ele serve? 

                                                                

(Prof) 

- Pro ar!                                                          

(Cr4) 

-O que acontece com esse ar na fossa?                                           

(Prof) 

-A bactéria entra para comer todo o esgoto pra 

sair água limpa 

                                           

(Cr4) 
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- Quem aí quer falar?                                                         

(Prof) 

-A fossa pega lá de dentro pelo cano, que vem 

de lá de casa, aí bactéria ajuda 

                                           

(Cr5) 

- Diz ai...                                                         

(Prof) 

- Primeiro o ar, para as bactérias comer os 

negoço que é esgoto. 

                                             

Cr5 

- Como é isso?                                                         

(Prof) 

- A água limpa vai pro mangue e pro rio...                                            

(Cr5) 

- Essa água pode ser usada?                                                         

(Prof) 

- Pode!                                                          

(Cr5) 

- Pode beber?                                                         

(Prof) 

- Acho que não tia, mas pode lavar a roupa!                                                          

(Cr5) 

 

                                  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No diálogo do Quadro 20, pode-se constatar que a criança Cr5 se apropriou da 

brincadeira “Fossa Séptica” e conta para a professora como funciona. Para que ocorram 

aprendizagens seja, no desenvolvimento motor, afetivo, social ou cognitivo das crianças,  as 

orientações foram necessárias, tendo por base os 3MP. Nesse sentido, a brincadeira da Fossa 

Séptica colaborou com a vivência de situações concretas pelas crianças, que as propiciaram 

assimilar conhecimentos e construir novos. Quando a realidade em que estas se inserem é 

tomada como ponto de partida para elaboração de brincadeiras, ocorre à tomada de 

conhecimento, pertencimento e princípios da valorização local. Cr3 recorda que a “Fossa 

Séptica” é considerada uma tecnologia e faz associações com o que compreende da definição 

de tecnologia e tenta explicar a fossa enquanto uma. A seguir apresta-se o diálogo de Cr3 com 

a professora: 

Quadro 21: Diálogo com as crianças após implementação. 

 

DIÁLOGO SUJEITOS  

-Tablet, computador... (Cr3) 

- O celular é o que? (Prof) 

- E o tablet... (Cr3) 

- são o que? (Prof) 

- Tecnologia. (Cr3) 

- Ah, isso é tecnologia? (Prof) 

- An... Ham, sim! (Cr3) 
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- E essa fossa também é tecnologia? (Prof) 

- sim! (Cr3) 

- É ou não é uma tecnologia? (Prof) 

- Sim, eu acho que é uma tecnologia, 

mas de papelão. 

(Cr3) 

- A tecnologia essa palavrinha nova 

que o colega falou... Quem consegue 

falar? 

(Prof) 

- Tecnologia...  Todas 

crianças 

- O colega de vocês  trouxe essa 

palavrinha nova, vocês já conheciam? 

 

- Todas- Tecno... Todas 

crianças  

- É sim, a fossa sepi... Setica, séptica é 

uma tecnologia de papel, na verdade 

também passa na TV no “Tá certo” 

Cr1 

- Ah, você assistiu? (Prof) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No diálogo acima se apresenta conversa das crianças após a implementação de todas 

as brincadeiras, é possível identificar apropriação de alguns termos pelas crianças e sua 

definição como “Tecnologia” e “Fossa Séptica”. Há Indicativos que as brincadeiras tornaram-

se espaço em que as crianças iniciaram processo de interação com as outras, além de 

potencializar a convivência social a partir da escuta, envolvendo valores que representam 

modelos e formas diferentes de compreender e pensar as coisas. Assim aprendendo conceitos, 

valores, habilidades, possibilitando a curiosidade e estimulando nas crianças a necessidade de 

agir, observar, escutar e refletir ao seu redor. Algumas das falas das crianças apresentam-se 

aqui: 

Quadro 22: Diálogo com as crianças após implementação. 

 

DIÁLOGO   SUJEITOS 

- O xixi forma o esgoto?  (Prof) 

- É. (Cr2) 

- Então o esgoto que passa por esse cano aqui 

vem de onde? 

(Prof) 

- Rio, praia, mangue... (Cr2) 

- Na maquete aquele cano, qual serventia 

dele, o suspiro? 

(Prof) 

- Pro ar, a bactéria entra pra comer todo 

esgoto pra sair água mais limpa... 

(Cr4) 

- Quem mais explica sobre essa maquete 

aqui? 

(Prof) 
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-Eu... É a fossa, vem do cano lá da casa, 

primeiro pro ar, pra as bactérias comer o 

esgoto.  

(Cr2) 

- O que acontece depois? (Prof) 

- A água limpa vai pro rio e pro mangue! (Cr2) 

E- Essa água pode ser usada? De que forma? (Prof) 

-Sim tia... (Cr4) 

- lavar prato, roupa fazer comida (Cr2) 

- Será que pode fazer comida e beber essa 

água? 

(Prof) 

- (risos) não tia!  (Cr3) 

- A gente aprendeu que nem toda bactéria é 

ruim, ela pode ajudar! Como essa da fossa! 

(Prof) 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Esse último diálogo apresentado traz diversos elementos que informa a percepção e a 

compreensão das crianças do processo realizado, cada brincadeira teve um objetivo e as 

unidades foram cíclicas, fazendo com que as brincadeiras não terminassem simplesmente, 

mas sempre traziam necessidade de novos elementos para serem discutidos e trabalhos por 

meio os 3MP. A seguir apresenta-se o diálogo da educadora com Cr4. 

 

Quadro 23: Diálogo com as crianças. 

 

DIÁLOGO SUJEITOS 

-O que você recorda da brincadeira das brincadeiras 

realizadas? 

 (Prof) 

 

-Quando a gente faz xixi e cocô e for puxar a descarga ele 

vem pela fossa, às bactérias come, aí vai saindo água limpa 

pela fossa, por lá por cima, aí a água limpa vai pra praia ou 

mangue ou pro rio. 

 

 

(Cr4) 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

No entanto pode-se destacar a partir do relato de Cr4 e também de outras crianças que 

participaram do processo, comprovam apropriação e a relevância da brincadeira para ampliar 

conhecimentos locais que envolvem questões ambientais tão sérias de uma forma educativa, 

divertida e responsável. A questão do esgoto foi a mais citada entre as crianças, como destaca-

se a seguir o diálogo de Cr3 com a professora. 

 

                      Quadro 24: Diálogo com Cr3 
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Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

A Construção de uma Fossa Séptica foi a concretização do processo realizado na 

EPGB envolvendo todos os sujeitos desde a comunidade escolar quanto a local, tendo em 

vista a tomada de consciência da população com ação social, afim de diminuir impactos 

ambientais locais, tendo eme vista superação do Tema Gerador. Neste sentido, é perpectivel 

que as brincadeiras elaboradas e implementadas foram fundamentais para a construção de 

novos saberes das educadoras das crianças, do GEATEC e da própria comunidade formanda 

por pais e outros  responsáveis das crianças.  

Aponta-se, também,  sobre a imporância de compreender a criança enquanto sujeito 

social e garatir-lhes acesso a um processo  participativo na construção da prática pedagógica, 

especialmente contemplado suas falas e representações gráficas como os desenhos, ou seja 

considerando suas especificidades e  a brincadeira como atividade para o desenvovlimento 

integral das crianças. Assim, o brincar na  formação das crianças da pré-escola é importante 

pois,contruibem para que elas tornem-se sujeitos capazes de realiazar leitura de mundo, a a 

partir da compreensão da própria realiadade vivenciada.  

No Capítulo 5 são apresentadas as categorias de análise dos desenhos das  crianças da 

pré-escola, durante a brincadeira, “Bandeirinha do Mangue”, primeira brincadeira a ser 

implementada. Obtou-se em apresentar uma análise mais detalhada desta brincadeira pelo fato 

de ela ter sido a primeira realizada com as crianças.   

  

 

CAPÍTULO 5: A IMPLEMENTAÇÃO DAS BRINCADEIRAS: Educação em Ciências 

na Educação Infantil  

DIÁLOGO SUJEITOS 

 - O esgoto? O que é esgoto!  (Prof) 

- O esgoto é uma coisa que fica lá no cano, esgoto 

e aquele cano de esgoto, que vai pra cidade até no 

mangue. 

(Cr3) 

– E se tirar ele do mangue vai jogar onde? O que  

deve ser feito com esgoto.  

(Prof) 

- Joga lá na no... No vaso pra poder reproduzir e ir 

para outro caminho para ali que pode ser jogado o 

lixo e o esgoto, porque ali leva para o cano até lá e 

chega até aonde quiser. 

(Cr3) 
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Este capítulo tem por objetivo analisar as contribuições das brincadeiras realizadas 

com as crianças da EI na EPGB. A partir da implementação das atividades, buscou-se 

identificar de que forma as crianças se envolviam com as brincadeiras e como compreendiam 

os conteúdos presentes nelas. Para isso, tomou-se como parâmetro de análise três categorias:  

a) O papel da escuta e da linguagem para compreender a realidade; b) Construção de novos 

saberes a partir dos papéis sociais; c) Contribuições do Imaginário infantil para a 

compreensão de um novo cenário ambiental de interação.  

 

5.1 Estruturação e implementação das brincadeiras na escola EPGB 

 

Foram implementadas 5 (cinco) brincadeiras, na turma de pré-escola, tendo tempo 

médio de duração de 50 minutos. As professoras se envolveram e colaboraram durante todo 

processo, eram elas quem indicavam a melhor forma de realizar as perguntas às crianças e de 

motivar a participação delas, além de conhecer a melhor forma de trabalhar com a 

colaboração da turma. 

As implementações das atividades do brincar aconteceram no turno matutino, com as 

crianças da pré-escola e com duas educadoras da Turma de Jardim 2. Antes da implementação 

das brincadeiras, foram realizadas reuniões preliminares com as educadoras, sobre  alterações 

que poderiam ser feitas e ajustes necessários nas atividades. Em seguida, foram organizados 

os materiais (cartazes, músicas, brinquedos, etc.), para serem utilizados nas brincadeiras e o 

ambiente para realização das brincadeiras com os elementos específicos para representá-las.  

No Quadro 25, encontra-se a organização da primeira brincadeira, denominada 

“Bandeirinha do Manguezal”. Esta brincadeira foi construída tendo como parâmetro a fala da 

criança Cr2, em que diz: “Minha avó só joga lixo no cantinho, lá no mangue, que pode”. Essa 

fala surgiu no contexto de uma atividade em que foi solicitado que a mesma retratasse o 

ambiente do manguezal por meio de um desenho. Sendo assim, essa transcrição da fala da 

criança permitiu a construção da Brincadeira que foi intitulada “Bandeirinha do Mangue”, 

pois a brincadeira possui aspectos da tradicional brincadeira de bandeirinha. Ainda no  

Quadro 25, mostra-se a intencionalidade das educadoras ao estruturar a brincadeira para a 

turma de pré-escola, e alguns conhecimentos necessários, os quais foram utilizados para a 

construção da brincadeira com base nos  3MP.    

 

Quadro 25: Organização da 1ª Brincadeira “Bandeirinha do Manguezal”. 



113 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

No Quadro 25, há um esquema que traduz a estruturação da implementação da 

brincadeira “Bandeirinha do Manguezal”, por meio dos 3MP e tem-se a percepção das 

educadoras sobre as falas das crianças, afirmando que as crianças incorporam falas adultas e 

se apropriam de elementos acessíveis ao seu contexto. Ainda, no Quadro 25 apresenta-se a 

problematização direcionada às crianças.  

A partir da implementação das atividades, buscou-se identificar de que forma as 

crianças se envolviam com as brincadeiras e como compreendiam os conteúdos presentes 

nelas. Para isso, elegeu-se algumas categorias, as quais serão analisadas nas seções a seguir.  

 

5.1.1 O papel da escuta e da linguagem para compreender a realidade  

 

Essa categoria busca identificar as contribuições da linguagem na brincadeira para o 

desenvolvimento da criança que está na pré-escola. A linguagem na criança tem papel 

indispensável, capaz de contribuir com suas palavras e gestos expressivos, compensados em 

suas limitações em comunicar-se de forma clara. A percepção de mundo pela criança ocorre 

por meio da fala, fazendo assim parte fundamental para o desenvolvimento cognitivo infantil. 

(VIGOTSKI, 2003). 

Vygotsky (2003) ressalta que a fala da criança é tão primordial quanto à ação para 

atingir um objetivo, que há na criança uma função psicológica complexa capaz de articular 

sua fala e sua ação, orientando a solução de determinado problema em questão. Assim, para 

resolver atividades práticas, as crianças o fazem por meio da fala, dos olhos e das mãos, ou 
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seja, por meio dos sentidos. No entanto, as falas e a ações são intermediárias no processo de 

resolução de tarefas pelas crianças, vejamos a seguir: 

 

[...] No processo de solução de um problema a criança é capaz de incluir 

estímulos que não estão contidos no seu campo visual imediato. Usando 

palavras (uma classe desses estímulos) para criar um plano de ação 

especifico, a criança realiza uma variedade muito maior de atividades, 

usando como instrumentos não somente aqueles objetos à mão, mas 

procurando e preparando tais estímulos de forma a torna-os úteis para 

solução da questão e para o planejamento de ações futuras. (VIGOTSKI, 

2003, p. 35). 
 

É importante escutar as crianças especialmente por tratar-se de percebê-las não como 

animais inatos impulsivos e espontâneos. Mas sim como sujeitos capazes de resolver 

problemas por meio do desenvolvimento da linguagem. Nesse sentido, é preciso ter o 

processo de escuta e diálogo com a criança como ponto de partida para compreender sua 

capacidade humana de pensar. Deste modo, o pensar se estabelece no campo das relações 

sociais do indivíduo com o meio onde está inserido, cooptando as informações desse contexto 

também influenciando nele. O homem não somente é produto, mas primordialmente agente na 

construção do contexto do qual está imerso. 

De acordo com Vigotski (2003), para solucionar problemas, as crianças usam a fala 

para organizar seu pensamento, desta forma executam a solução destes problemas, por meio 

de atividades, utilizando sentido da visão. A fala, além de colaborar na manipulação de objeto 

pelas crianças, ordena seu comportamento,  tornando-se autônomas..  

O desenvolvimento das crianças depende de um dinamismo entre fala e ação. Para 

solucionar problemas, as crianças recorrem à linguagem, esta é caracterizada como um 

instrumento favorável ao seu desenvolvimento. Portanto, quando ocorre a internalização da 

fala dos adultos pelas crianças, elas tornam-se capazes de não mais consultar o adulto, mas se 

auto consultam, impondo-se a si uma atitude social, pois ao serem direcionadas por 

determinados comportamentos elas conseguem impor ações sociais (REGO, 2004). 

Ao realizar uma pergunta, as crianças indicam que de fato formularam um plano de 

ação para solução de determinado problema, ou tarefa difícil em questão, porém ainda é 

incapaz de realizar todas as operações necessárias. Como podemos identificar no processo de 

problematização realizado na brincadeira “Bandeirinha do Manguezal”, a qual iniciou com a 

cantiga popular “Caranguejo não é peixe”17, cantada por todos os participantes. Após a 

                                                           
17 Disponível em https://www.letras.mus.br/palavra-cantada/1357694/  
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cantiga, realizou-se uma “roda de conversa”, momento de interação que a escola já prioriza 

em suas práticas pedagógicas. Essa estratégia de sala de aula se constitui como uma forma de 

estimular as crianças a interagirem, partindo de problematizações realizadas pelo educador 

(RAMBO, 2017) que, neste contexto, tiveram como foco o manguezal, conforme o diálogo 

entre as crianças e as educadoras, explicitadas no Quadro 26, a seguir:  

Quadro 26: Falas das crianças durante a problematização. 

 

DIÁLOGO   SUJEITOS 

- E o caranguejo, onde ele mora?  (Prof1) 

- Na lama, no mangue, perto do rio! (Todas as crianças) 

- E quem mora no mangue? (Prof2) 

- O caranguejo, peixe, tubarão, cobra, 

Guaiamum... 

(Todas as crianças) 

- Só tem animais no manguezal? Além dos 

animais, o que mais tem lá no mangue? 

(Prof1) 

- Tem caranguejo, siri, macaco, árvores! (Todas as crianças) 

- Como estava o mangue quando foram lá? (Prof1) 

- Estava bonito, tia! (Cr5) 

- Muito mato e lama! (Cr6) 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

No primeiro Momento Pedagógico, que corresponde a Problematização Inicial teve o 

papel de problematizar alguns aspectos da realidade conhecida pelas crianças, pois a maioria 

vive próximo ao mangue. Nesse sentido, as perguntas realizadas na PI tiveram como objetivo 

gerar uma inquietação nas crianças até que se reconhecesse a necessidade de buscar novos 

conhecimentos sobre o assunto abordado na aula. 

Outro aspecto a destacar durante a PI diz respeito à possibilidade de ocorrer o 

desvelamento de contradições sociais existentes na realidade das crianças. Isto é, as crianças 

ao serem questionadas sobre: “se jogar o lixo lá (se referindo ao mangue) o que acontece? ”, 

responderam que fica “fedido”, “mal cheiro”, “os peixes morrem”, indicando que a 

comunidade em que elas vivem corre risco de contaminação, pois, muitos moradores se 

alimentam dos animais do manguezal. Essas questões sobre o problema de contaminação do 

mangue também foram identificadas no processo de Investigação Temática, tendo relação 

direta com o Tema Gerador “As riquezas naturais do Iguape: entre o discurso e a prática”, no 

estudo de Assunção (2019).  

Desta forma, durante a PI também são apresentadas compreensões das crianças sobre 

as situações em que elas vivem. As crianças apresentam uma visão de mundo que está 

próximo da compreensão que os moradores têm sobre o bairro, uma vez que, expressam a 
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essência de suas opiniões, colocam-se diante do que lhe é exterior penetrando no mundo 

adulto (SANS, 1994).  

Durante a PI as professoras também tinham como objetivo identificar nas falas das 

crianças alguma necessidade em relação à resolução do problema da contaminação do 

mangue com resíduos domésticos. Este problema do mangue está diretamente relacionado 

com situações-limite, presentes no Tema Gerador, apresentadas pelos moradores do bairro 

Iguape (ASSUNÇÃO, 2019). Nesse sentido, as professoras continuaram o diálogo com as 

crianças:  

Quadro 27: Diálogos com as crianças. 

 

DIÁLOGO   SUJEITOS 

- O mangue é limpo ou sujo? (Prof1) 

- Limpinho (Cr2) 

- Sujo. É sujo. Tem lixo! (Cr2; Cr1) 

- Quem jogou o lixo lá? (Prof2) 

- O povo. (Cr3) 

- E pode jogar lixo no mangue? (Prof2) 

- Tia, o mangue do meu pai é limpo! (Cr3) 

- Não jogam lixo lá? O mangue é do seu pai? (Prof1) 

- É... Não... (Cr3) 

- Se jogar lixo lá o que acontece? (Prof2) 

- Os peixes morrem! (Cr3) 

- Fica mau cheiro! Fedido! (Cr1; Cr4) 

- Ele vai comendo lixo e plástico, pensando que é 

comida, aí morre! 

(Cr2; Cr4) 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ao ser questionada sobre “quem jogou o lixo no mangue?”, a criança Cr3 responde 

sem hesitar: “o povo”. A visão da criança indica que ela entende que de alguma forma a 

comunidade tem parcela de participação na poluição do manguezal. A mesma criança em 

seguida afirma: “Tia, o mangue do meu pai é limpo”, referindo-se ao quintal de sua casa, 

visto que mora muito próxima ao mangue, isso indica que é importante motivar a criança 

pensar sobre a contaminação gerada pelo esgoto de sua residência, o que pode gerar e 

interferir na poluição do mangue também. Ainda que pequena, a criança precisa entender a 

“sua posição na sociedade para que, a partir disso, torne-se sujeito consciente que almeja ser 

mais” (BONFIM, 2019, p. 85). 

 Dentre as potencialidades da PI no contexto da EI, destaca-se seu caráter participativo 

e interativo em que as falas das crianças evidenciam aspectos relevantes sobre a realidade da 

comunidade, o que indica que nessa fase da educação também há possibilidade do “professor 

de Ciências considerar com seriedade os fenômenos e as situações que constituem o universo 



117 

 
 

dos educandos” (MUENCHEN, 2010, p. 134).  Além da participação e da interação, destaca-

se a curiosidade provocada pelos diálogos problematizadores realizados na PI, que se 

caracteriza “como inquietação indagadora, como inclinação ao desvelamento de algo” 

(FREIRE, 1996, p. 15).  

Portanto, a PI articulada às atividades direcionadas às crianças possibilita a promoção 

de práticas participativas, interativas, investigativas e dialógicas importantes para a formação 

social de indivíduos críticos a respeito das contradições sociais presentes no seu contexto 

(FREIRE, 1996).  

Esses aspectos destacados estão em consonância com os pressupostos teóricos 

apresentados por Rambo (2017), em que as estratégias didáticas pedagógicas (brincadeiras) 

necessitam ser efetivadas respeitando o nível de desenvolvimento que as crianças se 

encontram, a fim de potencializar a sua visão de mundo e o seu papel social na comunidade 

que está inserido.  

Em relação às limitações desse momento, ressalta-se a dificuldade das educadoras em 

localizarem atividades com linguagem infantil com as características necessárias para 

articular-se à PI.Contudo, essa dificuldade exige do educador a criatividade para que se possa 

elaborar atividades originais adequadas à Educação Infantil e que contemple as características 

da PI, problematizando aquilo que os educandos já conhecem sobre o assunto da aula ou 

propiciando situações em que há um problema a ser resolvido, provocando neles a 

necessidade da busca por novos conhecimentos (DELIZOICOV, 2001). 

 

5.1.2 Construção de novos saberes a partir dos papéis sociais 

 

O desenvolvimento humano está subordinado à aprendizagem que, na perspectiva 

Vygotskyana, insere tanto o ensino quanto aprendizagem, tais processos não estão 

dissociados. Desta forma, a dimensão social é relevante, indispensável no processo de 

desenvolvimento dos sujeitos por fornecer símbolos e instrumentos necessários à mediação da 

relação do individuo com o mundo, consequentemente, orientando suas ações, esse processo 

resulta no aprendizado indispensável dos sujeitos (REGO, 2004). 

A aprendizagem por meio da internalização dos signos e instrumentos em um contexto 

de interação,constitui-se no desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Desta 

forma, a brincadeira configura-se como situação de privilégio para aprendizagem das crianças 
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que contribui para alcance de níveis mais elaborados do desenvolvimento, isso se dá pela 

possibilidade de interação em situação imaginaria. (VYGOTSKY, 1984). 

Na etapa da brincadeira que corresponde a OC, assemelha-se a zona de 

desenvolvimento potencial, a qual se refere aquilo que a criança é capaz de fazer, contando 

como auxílio (adulto, crianças mais experientes, professor), esse nível tem a seu favor o 

diálogo, a colaboração, a imitação das experiências e construção de novos conhecimentos, 

compartilhadas, constituindo uma síntese da etapa do desenvolvimento mental.  

No início da brincadeira todas as crianças foram convidadas a brincarem, cujo foco foi 

o impacto do lixo descartado incorretamente no manguezal. A brincadeira foi realizada em 

uma área externa e arborizada da escola, em um ambiente organizado pelas professoras 

buscando melhor representatividade dos elementos presentes nas atividades pedagógicas com 

o ambiente. As 18 (dezoito) crianças foram separadas em dois grupos, um participou primeiro 

o outro ficou aguardando seu momento e observando a dinâmica da brincadeira18.  

Em seguida, as professoras explicaram que o grupo de 9 (nove) crianças se dividiria 

em mais dois e ao centro teria uma linha para separá-los, como indica a Figura 19.  A 

brincadeira estava relacionada ao mangue e as crianças teriam que seguir algumas 

orientações: de um lado ficariam as crianças usando máscaras e coletes com imagens dos 

animais como caranguejo, peixes e outros, o ambiente com aspectos característicos do 

mangue (Grupo 1 – Lado 1); do outro lado ficariam as crianças que estavam caracterizadas 

representando os resíduos domésticos (Grupo 2 – Lado 2); e ao centro uma criança 

representando a Lua. Os animais tinham que passar para o outro lado, assim que a Lua 

dissesse: “A maré sobe” ou “A maré desce”19.  

As crianças representando os animais tentavam passar do lado 1 para o lado 2 e a 

função dos resíduos era agarrá-las e ficar segurando, formando uma corrente, isso também 

valia para quando a maré descia, até o último animal ficar livre. Na Figura 19 estão 

explicitadas as posições assumidas pelos grupos de crianças, algo similar a brincadeira de 

bandeirinha:  

Figura 19: Organização do espaço para a brincadeira “Bandeirinha no mangue”. 

                                                           
18 Não houve a possibilidade de que todas as crianças participassem ao mesmo tempo, pois elas poderiam se 

dispersar, já que o ambiente em que a brincadeira foi realizada não era um lugar fechado. 
19 Essa parte da brincadeira foi elaborada para provocar curiosidade nas crianças em relação a influência das 

fases da lua sobre as marés. Considerando que na comunidade do Iguape há muitos pescadores, algumas crianças 

já sabiam dessa influência, mesmo que baseadas no senso comum. Com isso, oportunizou-se uma sequência de 

aulas, em que após essa aula, sobre poluição e preservação do manguezal, poderiam ser trabalhadas as 

influências das fases da lua sobre as marés.  
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

Enquanto as professoras colocavam as máscaras, as crianças que estavam sentadas 

cantavam espontaneamente “caranguejo não é peixe” (canção). As crianças que 

representavam os resíduos domésticos e animais estavam com máscaras. Todo material do 

cenário, para representar o rio e o manguezal foi problematizado com as crianças, no 

momento em que as professoras mostravam uma embalagem vazia de creme dental, 

questionavam: 

Quadro 28: Diálogo durante a brincadeira 

 
DIÁLOGO   SUJEITOS 

- O que é isso? (mostrando uma embalagem 

vazia de creme dental) 

(Prof2) 

- Uma caixa de pasta! (Todas as crianças) 

- O que faz com a caixa quando não tem mais? (Prof1) 

- Joga fora e vira lixo! (Todas as crianças) 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Uma das professoras interrompe a atividade e diz que nem tudo que é descartado é de 

fato lixo e que todas aquelas embalagens eram resíduos domésticos (para que as crianças se 

habituassem a palavras novas aos seus vocabulários). Então se organizou o grupo das crianças 

caracterizadas de resíduos domésticos de um lado, no centro a Lua e do outro lado da corda os 

animais. As regras foram repassadas e começou a brincadeira. 

É válido pontuar a importância da demanda pedagógica de um planejamento e do seu 

replanejamento. O surgimento de uma limitação origina uma demanda pedagógica, ou seja, 

planejar e replanejar, pensar do educador. E essa demanda tira do educador o lugar de mero 

executador de atividades e o eleva ao grau de sujeito crítico, criativo, autônomo e produtor de 

atividades, que não se trata de qualquer atividade. 

O aprendizado depende da interação com as pessoas, pontos fundamentais para gerar a 

zona de desenvolvimento potencial. O objetivo é que o sujeito futuramente consiga executar 
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sozinho o que antes necessitava do auxilio de outros. Assim, ao brincar as crianças atuam em 

um nível cognitivo dependente de motivações internas. Na pré-escola os materiais são 

essenciais para representar a realidade ausente, isso favorece na abstração, imaginação e para 

que sejam incorporados significados definidos pelo brincar. A brincadeira para criança é uma 

necessidade de agir em reação ao mundo adulto e não simplesmente ao universo dos objetos 

que lhes são permitidos acesso. A Figura 26 ilustra as crianças durante a primeira brincadeira.  

 

Figura 26: Brincadeira Bandeirinha do manguezal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Fonte: Arquivos da Pesquisa  

 

A criança que representou a lua disse “Maré sobe, maré desce”, mas as crianças 

ficaram indecisas no primeiro momento, não entendendo bem o que deveriam fazer. Uma das 

crianças que representava os resíduos avançou a maré e pegou outra criança que representava 

um animal do mangue, ultrapassando a linha. As crianças que representavam animais 

passaram a linha e todas correram todos os espaços da escola, ultrapassando o limite de 

espaço daquela brincadeira. Os resíduos começaram a correr atrás dos animais. Ou seja, 

criaram outras regras, depois retornaram ao local da brincadeira. A criança que representou o 

resíduo pegou outras crianças que representavam os animais marinhos.  

Com isso foi preciso reunir todos os participantes da brincadeira novamente e 

estabelecer novas regras e delimitar melhor o espaço da brincadeira, a regra incluiria quem 

conseguia fugir dos resíduos venceria. Essa brincadeira se repetiu algumas vezes até as 

crianças entenderem as regras e o objetivo de sua realização. Toda essa situação é comum em 

atividades com crianças, pois, como destaca Rambo (2017), o trabalho em equipe com 
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crianças da Educação Infantil exige que se proponham negociações por meio de diálogos em 

busca de consenso.  

Essa atividade com foco na brincadeira se constituiu na perspectiva de um problema 

relacionado à realidade concreta das crianças, como sugere Rambo (2017), tendo em vista à 

superação de uma contradição social local (SILVA, 2004). Assim, a OC também se 

fundamentou nos pressupostos da dialogicidade e problematização, no sentido de que os 

educandos pudessem perceber outras formas de compreender determinadas situações ou 

fenômenos e fazer uma comparação entre o que já sabiam com o que aprenderam para uma 

compreensão mais elaborada das situações ou fenômenos problematizados (MUENCHEN, 

2010). No seguinte diálogo, evidenciam-se tais posicionamentos apresentados no Quadro 29:  

 

Quadro 29: Diálogo depois a brincadeira 

 
DIÁLOGO   SUJEITOS 

- Gostaram da brincadeira de hoje? (Prof1) 

- Sim! (Todas as 

crianças) 

- Então vocês podem me dizer o que faz mal aos 

animais e plantas que vivem no mangue? 

(Prof1) 

- Até o esgoto fez muita doença para o 

caranguejo, e aí tudo... Todo o lixo ficou bem... 

Bem preso no mangue e isso faz o mangue ficar 

triste. 

(Cr1) 

- Não pode jogar o lixo no mangue, porque tem 

pessoas que pescam lá, e quem fizer isso vai 

ficar doente... Até... Até os anos e depois eles 

morrem. 

(Cr2) 

- Esgoto tia. (Cr3) 

- O esgoto? O que é esgoto? (Prof2) 

- O esgoto é uma coisa que fica lá no cano, 

esgoto é aquele cano de esgoto, que vai para a 

cidade até no mangue. 

(Cr3) 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

No contexto da OC, as crianças, de modo geral, foram capazes de identificar qual o 

problema que norteou o desenvolvimento da brincadeira, apontando as causas e 

consequências da poluição do mangue. Na fala de Cr2 “Não pode jogar o lixo no mangue, 

porque tem pessoas que pescam lá, e quem fizer isso vai ficar doente... Até... Até os anos e 

depois eles morrem” há uma indicação de como a poluição do manguezal pode afetar a vida 

humana, o que evidencia um entendimento de que nem sempre os impactos causados pelo 

descarte incorreto do lixo são imediatos, visto que podem durar anos, causar doenças e até 
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levar a morte. É possível, também, identificar na fala da Cr2 um grau de limitação no que diz 

respeito a associar a poluição local como responsabilidade única e exclusiva dos moradores, 

enquanto que há outros causadores do problema, com os resíduos que são resultantes das 

fábricas instaladas no bairro.  

Ressalta-se que cada limitação identificada nas falas das crianças é importante para 

construção de novas brincadeiras tendo em vista superação de visão limitadas. Ao associar a 

poluição do mangue como a causa de doenças, impactando negativamente na cultura de 

subsistência dos moradores da comunidade, a criança amplia seu repertório e caminha em 

direção ao nível de desenvolvimento potencial (RAMBO, 2017).  

Destaca-se, também, que na compreensão das crianças, ainda que com algumas 

limitações explicativas, há o predomínio de ideias estereotipadas, a exemplo da ideia de 

limpo\sujo, presente na fala Cr1 em que se associa um sentimento humano de tristeza ao 

ambiente do manguezal. Ou na fala de Cr3 “O esgoto é uma coisa que fica lá no cano, esgoto 

é aquele cano de esgoto, que vai para a cidade até no mangue”, em que não se revela uma 

compreensão de que o esgoto é uma produção humana, dando a entender que o esgoto se 

origina do cano.  

 No entanto, pressupõe-se que a compressão crítica pode ser uma possibilidade quando 

se considera o desenvolvimento escolar da criança durante todo o ano letivo, que se constitui 

de várias atividades com esse caráter dialógico-problematizador, uma vez que:  

A educação escolar pode e deve ser o “lócus privilegiado” para o 

desenvolvimento das crianças, pois aí se pode intencionalmente organizar as 

condições adequadas de vida e educação para garantir a máxima apropriação 

das qualidades humanas, que são externas ao sujeito no nascimento e 

precisam ser apropriadas pelas novas gerações por meio de sua atividade nas 

situações vividas coletivamente, sendo mediadas por outros indivíduos em 

processos educativos. (RAMBO, 2017, p. 53).  

 

 

 

5.1.3 Contribuições do Imaginário infantil para a compreensão de um novo cenário 

ambiental de interação 

 

Rego (2004) chama atenção para a imaginação como forma de funcionamento 

psicológico humano, porém ausente nas crianças pequenas impossibilitando a participação 
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destas em uma atividade imaginária, pois, as crianças pequenas ainda estão fixadas no campo 

visual, portanto elas agem dependendo do que vê.   

Na brincadeira, a atuação da criança é aprendida e depende de num nível cognitivo, 

que é influenciado por ações internas. Por isso na fase pré-escolar diferentemente dos bebês 

ou das crianças menores, mais voltas para o que está ao alcance da visão, as crianças maiores 

já ampliam do visível para o significado, ou seja, agora são as ideias responsáveis por, 

conduzir suas ações. As crianças iniciam a utilização de objetos para representar a realidade 

distante. Nesse sentido, elas têm capacidade de imaginação e abstração de características reais 

do objeto e se fixam nos significados orientados pela brincadeira (REGO, 2004). 

A imaginação contém regras de comportamento que condizem com a função 

representada, o empenho em representar tais papeis com fidelidade, a partida da observação 

na realizada, favorece para as crianças agirem numa dimensão superior, avançada comparada 

ao nível que na verdade elas se encontram. Rego (2004) afirma que ao atuar a partir do mundo 

imaginário a criança é direcionada para uma na zona de desenvolvimento proximal, que 

proporciona impulsionamento de processos e conceitos em fase de desenvolvimento.  

 É brincando que as crianças se realizam na concretização de atividades 

especificamente dos adultos, em vista da coerência com papeis associais assumidos, 

brincando e projetando a realidade. Portanto, a brincadeira apresenta dois aspectos fundantes 

para as crianças os quais sejam a viabilidade que diz respeito à necessidade de agir e a 

inviabilidade de realizar as operações que tais ações exigem (REGO, 2004). 

Diante do explicitado até aqui, cabe destacar que, após a realização da brincadeira na 

OC novamente foram realizados alguns questionamentos, como: o que vocês observaram na 

brincadeira? Tem alguma relação com o dia a dia de vocês? Em seguida, houve a 

apresentação do vídeo “Poluição dos rios”20 para provocar nas crianças uma reflexão sobre os 

impactos dos resíduos domésticos descartados incorretamente no meio ambiente. E, ao invés 

de falarem suas respostas sobre as questões levantadas, as crianças foram orientadas a 

elaborar um desenho que retratasse as atividades realizadas, as brincadeiras.  

Esse momento foi fundamental para que as crianças expressarem a visão delas, por 

meio de falas e desenhos. Neste sentido, o objetivo desse momento foi identificar se as 

crianças compreendem as causas e consequências do descarte de resíduos domésticos em 

lugares inadequados. Com isso, destacam-se os desenhos apresentados na Figura 3 realizados 

                                                           
20 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=vFHuLrd2ft0 

https://www.youtube.com/watch?v=vFHuLrd2ft0
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pelas crianças Cr5 e Cr6, que evidenciam aspectos da Lua e da Maré presentes na brincadeira 

desenvolvida na OC. Ambos apresentam a Lua e suas fases, mas apenas no desenho de Cr6 

aparecem as palavras “maré alta” e “maré baixa” com destaque para a quantidade de animais 

presentes no desenho, razão que pode estar relacionada ao fato da criança ser filha de 

pescador e conseguir associar as fases da lua com a pesca, ou simplesmente pelo fato desses 

elementos estarem presentes na brincadeira. Porém, a maioria dos desenhos evidenciou que a 

atenção das crianças estava mais direcionada aos aspectos ambientais do manguezal. A Figura 

27 apresenta os desenhos das crianças Cr5 e Cr6. 

 

Figura 27: Desenhos representativos da influência da Lua na pesca (Cr5) e na Maré (Cr6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Já no desenho representado na Figura 28, a criança Cr3 explica que trata-se de um 

“mangue limpo”. No entanto, observa-se na Figura 28 que dentre os elementos presentes no 

mangue há o lixo. Ou seja, esse desenho, além de outros realizados por outras crianças, com 
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características semelhantes, corresponde à visão de algumas crianças que não conseguiram 

associar a brincadeira com as consequências do descarte do lixo no mangue.  

Na Educação Infantil, conforme as especificidades deste nível da educação básica, a 

construção de conhecimentos científicos pela criança realiza-se a partir de condições que 

favoreçam a interação delas entre si e com o educador (RAMBO, 2017). Chama-se atenção de 

que as brincadeiras baseadas no Tema Gerador e estruturada na dinâmica dos 3MP, contribuiu 

com um sistema educativo que priorizou a dialogicidade e problematização em sua 

organização curricular, na tentativa de superar as situações-limite desses sujeitos. A Figura 28 

representa o desenho de Cr3 sobre o mangue limpo 

Figura 28: Desenho de Cr3 representando o mangue limpo. 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Outra questão a se considerar no desenho de Cr3, na Figura 28, é o fato do mangue ser 

representado com lixo, sendo que na PI Cr3 fala: “Tia, o mangue do meu pai é limpo”, mas 

em seu desenho não há nenhuma figura humana presente. Com isso, há a possibilidade de que 

Cr3 entenda que o lugar onde vive não faz parte do meio ambiente, ou então que o lixo seja 

algo natural do mangue, o que evidencia uma compreensão limitada sobre o que é meio 

ambiente, já que não o considera “como um espaço natural mas também social, [...] que o 

homem faz parte do ambiente e o transforma, podendo esta ação ser benéfica ou não” 

(REIGADA; REIS, 2004, p. 154). Ou seja, há indícios de que essa criança possui uma 
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compreensão reducionista sobre o meio ambiente, pois o ser humano não se inclui em sua 

concepção de manguezal, mesmo vivendo próximo a esse bioma, o que pode revelar uma 

visão fragmentada da realidade e certo alheamento em relação ao mangue.  

No desenho de Cr2, Figura 29, destaca-se a existência de uma casa dentro do mangue, 

o que representa a realidade da comunidade do Iguape em que muitas casas são construídas 

em áreas de manguezais. Apesar de Cr2 desenhar uma casa no mangue, nota-se que não há a 

representação do lixo, o que supõe um convívio consciente entre o homem e a natureza, já que 

a criança não desvincula o local onde mora com o bioma manguezal (REIGADA; REIS, 

2004). Além disso, na descrição do desenho a Cr2 fala sobre o consumo da água vinda do 

mangue, ou seja, ela consegue compreender que quando o mangue está limpo a água de lá 

torna-se boa para o consumo, o que indica mais uma vez a ideia de que é preciso estabelecer 

uma relação consciente com o meio ambiente.  

 

Figura 29: Desenho casa no mangue (Cr2). 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Na explicação do desenho representado na Figura 29, a criança Cr1 enfatiza algumas 

consequências em relação à preservação e a degradação do mangue. Ela associa a ideia de que 

em um mangue limpo existem mais caranguejos, isto é, houve um entendimento de que a 

intervenção humana na natureza, como o descarte incorreto do lixo, pode interferir na fauna 

do mangue. A criança Cr1 indica que a poluição do mangue pode causar doenças, visto que os 

moradores da comunidade têm contato direto com o mangue. Esse entendimento é primordial, 
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visto que muitos moradores do Iguape utilizam o mangue como fonte de alimento, de 

subsistência e até de lazer (ASSUNÇÃO, 2019).Assim, é de suma importância a compreensão 

de que a degradação desse bioma afeta drasticamente a vida da população que depende dele. 

Na Figura 30 é possível observar o desenho dessa mesma criança retratando sobre como ela 

gostaria que fosse o mangue.  

Figura 30: Desenho da criança Cr1 sobre as consequências da poluição.  

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Na representação do desenho da Figura 31, a criança Cr7 explica que o mangue é 

“sujo” por conta de uma ação humana que poderia ser evitada por meio da educação 

(REIGADA; REIS, 2004). A fala dessa criança indica que o processo pelo qual ela mesma 

está passando, estudar sobre as consequências do lixo no mangue, é necessário para que não 

haja mais poluição dos rios e do mangue. Portanto, esse desenho sintetiza o entendimento de 

algumas crianças que, por meio da aula, conseguiram associar as atividades e o conteúdo 

planejado, conseguindo visualizar o objetivo da aula. Esses aspectos contaram com a 

problematização e o diálogo, transitando em todos os momentos, sendo essenciais, portanto 

indispensáveis, no movimento da superação da consciência real efetiva para uma consciência 

máxima possível (FREIRE, 1987).   
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Figura 31: Desenho mangue sujo realizado pela criança Cr7. 

 

  

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

A criança entende que o mangue é “sujo” por conta de uma ação humana que poderia 

ser evitada por meio da educação. A fala dessa criança indica que o processo pelo qual ela 

mesma está passando - estudar sobre as consequências do lixo no mangue - é necessário para 

que não haja mais a poluição dos rios e do mangue. Portanto, esse desenho (Figura 31) 

sintetiza o entendimento de algumas crianças que, por meio da aula, conseguiram associar as 

atividades e o conteúdo planejado, conseguindo visualizar o objetivo da aula.  

Esses aspectos contaram com a problematização e o diálogo, transitando em todos os 

momentos, sendo essenciais, portanto, indispensáveis no movimento de superação da visão 

ingênua para a visão crítica (FREIRE, 1996). Ressalta-se que as respostas das crianças se 

deram de forma dialógica e por meio de desenhos. Frente a isso, algumas ações puderam ser 

desenvolvidas, foram feitas visitas ao manguezal, rio e mar, levando em consideração a 

importância de se ter cuidado com o ambiente e confeccionaram-se materiais informativos 

sobre os cuidados com os impactos do resíduo doméstico no manguezal.    

Nesse sentido, Vygotsky (2003) afirma que a interação tem um papel indispensável 

para o desenvolvimento humano. A construção humana independe tão somente de aspectos 

fisiológicos, mas esta ligada diretamente ao meio sócio, cultural. A interação com o meio 

físico, social e cultural são favoráveis a características individuais, como pensar os valores e 

visão de mundo, isso ocorre na colaboração entre os sujeitos, aspectos relevantes ao 

desenvolvimento humano. Compreende-se o desenvolvimento ocorre de forma gradual e está 

intimamente relacionado com o contexto sócio cultural que é orientado pelas relações que se 

estabelecem e pelo diálogo.  
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Observa-se que o processo de construção da RTC, a elaboração e implementação das 

brincadeiras imprimiram um trabalho pedagógico no campo educativo da pré-escola, com um 

caráter transformador, impulsionado pelo fazer coletivo, permitindo a dialogicidade e a 

problematização. Bem como, a organização a partir das falas das crianças, possibilitou o 

acesso à realidade concreta e a identificação de algumas de suas necessidades sociais. Tudo 

isso, contribuindo para entender o papel da escola como espaço social que não deve se 

distanciar da comunidade local, aquela que os sujeitos fazem parte, para uma educação 

significativa.  

Desta forma, a RTC tem seu potencial de organização pedagógica/curricular no 

contexto pré-escolar, por considerar as crianças suas falas e experiências. Configurando, 

assim, um processo propicio na articulação da realidade tendo como ponto de partida a 

interação e socialização, amparados pelos princípios de cidadania, democracia e autonomia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa buscou investigar o papel da Rede Temática Complementar na 

elaboração de brincadeiras baseadas nos 3MP, bem como investigar limites e possibilidades 

desta articulação no contexto da Educação Infantil. Dentre os resultados, observa-se que a 

relação entre o brincar com os 3MP, no processo de organização das falas e desenhos das 

crianças da turma de pré-escola, como parte da RTC, potencializou o trabalho na EI ao 

serviço da humanização dos sujeitos. O presente estudo sinalizou as possibilidades de 

articular ações conjuntas entre equipe pedagógica, comunidade local e a participação das 

crianças, no âmbito de um trabalho voltado a Educação Infantil. Tendo ATF como ponto de 

partida, contribuindo com a valorização das atividades que são realizadas com as crianças na 

EI, a exemplo das brincadeiras construídas, especialmente, para área de Educação em 

Ciências. 

Outro aspecto a destacar na presente pesquisa, diz respeito ao fato dos resultados 

indicarem que a construção da Rede Temática Complementar, a partir das falas significativas 

das crianças da Educação Infantil, foi essencial para a o planejamento e implementação das 

brincadeiras baseadas nos 3MP. Nesse sentido, apresentou-se o potencial da RTC propiciando 

identificar o papel da escuta e da linguagem para compreender a realidade, por meio da visão 

de mundo das crianças e para construção de novos saberes, contribuindo com a compreensão 

de um novo cenário ambiental de interação por meio da imaginação. 

No presente estudo a criança é compreendida como sujeito de direitos, por este motivo 

a escuta se constitui como princípio no processo de construção da RTC. A elaboração das 

brincadeiras contribuiu para que fossem incorporados os diálogos das educadoras com as 

crianças, ou seja, as vozes desses sujeitos ganharam destaque. Assim, o educador tem uma 

função importante, na promoção de um espaço de escuta que deve ser promovido, desde o 

planejamento até a execução das ações educativas junto as crianças. 

Nesse sentido, há indicativos nas falas das crianças durante as brincadeiras, da 

importância do brincar integrado a práticas pedagógicas críticas, uma vez que a brincadeira de 

papéis sociais fundamenta e auxilia para uma concepção de Educação que considera as 

dimensões epistêmicas, históricas, políticas, sociais e éticas na formação do educando.  

 As brincadeiras estruturadas a partir dos 3MP, e baseadas em um Tema Gerador, 

contribuem para o processo de aprendizagem de crianças da pré-escola. Nesse sentido, a RTC 

é importante, pois contribui para organização de brincadeiras no âmbito das Ciências 
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Naturais. Além disso, destaca-se a importância dos desenhos e as falas das crianças na RTC, 

como suportes no processo de construção de conhecimentos. Considerando que os desenhos 

têm potencial de representar a realidade percebida pela criança. 

 Sans (1995) afirma que a formação da personalidade infantil depende das diversas 

vivências cotidianas, dos seus contatos com os diversos sujeitos dessa realidade, deste modo 

as crianças vivenciam desde as frustações quanto os anseios, que resultam na sua visão de 

mundo e sua capacidade de intervir e transformá-lo dentro de suas possibilidades, 

apresentadas muitas vezes em seus desenhos. 

Assim sendo, esta pesquisa pautou-se na perspectiva de um trabalho educativo que 

visou à construção de um olhar crítico e reflexivo sobre a realidade, como possibilidade para 

superação das situações contraditórias as quais os sujeitos estão imersos, tendo por objetivo a 

transformação destes. 

No presente estudo a relação entre a RTC com a construção das brincadeiras garantiu 

o acesso aos conhecimentos voltados à área de Ciências Naturais e a construção de um 

processo dialógico com a participação de crianças da pré-escola.  Assim, garantindo com uma 

Educação em Ciências para a infância a serviço da autonomia e envolvendo aspectos 

significativos da vivência das crianças, de modo que a Educação Infantil seja cada vez mais 

considerada como um espaço que garanta a participação e asas especificidades das crianças.  

Portanto, defende-se neste trabalho que a elaboração e implementação das 

brincadeiras, tendo por base a RTC, trazem colaborações significativas para campo da 

Educação em Ciências de crianças da pré-escola, considerando que as brincadeiras e suas 

regras possuem enfoques locais e regionais. Além disso, contemplando aspectos específicos 

da infância das crianças, possibilitando a apropriação da brincadeira de papéis sociais, com a 

finalidade de formar cidadãos críticos e participativos nas tomadas de decisão e pensar 

estratégias de melhoria coletiva.   

Quanto às possibilidades deste estudo, ressalta-se sua relevância para pesquisas 

futuras, que poderão ser aprofundadas por grupos de estudos nas universidades, em torno dos 

conhecimentos construídos pelos educandos durante a implementação, tanto na elaboração 

quanto no processo de implementação. Outro aspecto a se destacar referente às futuras 

pesquisas, é de que estas poderão ser subsidiadas pelos resultados aqui constatados, para 

concretização de propostas com base na ATF articuladas a rede básica de Educação, 

especificamente no âmbito da EI. Deste modo, ressalta-se que em estudos futuros é possível:   
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a) Aprofundar discussões no âmbito do processo formativo com professoras e analisar 

a participação e os conhecimentos construídos por estas, ao longo do processo;  

b) Realizar a elaboração e implementação das brincadeiras considerando outros níveis 

de educação, como com crianças do maternal e com alunos dos anos iniciais do fundamental, 

para análise de como ocorre essa apropriação;  

c) Analisar cada brincadeira elaborada e quais áreas de conhecimentos estão presentes 

além de Ciências Naturais e outros potenciais dessa articulação da concepção de Freire sobre 

educação com a concepção de Vygotsky referente ao brincar; 

d) Discutir as brincadeiras a partir dos 3MP e sua relação com a ZDI. 
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Apêndice 1  
Quadro com a síntese das 5 (cinco) brincadeiras elaboradas e realizadas, com base nos 

3MP, tendo como ponto de partida as falas das crianças.  

AULA FALA DA 

CRIANÇA 

PROBLEMATIZAÇÃO 

INICIAL 

ORGANIZAÇÃO DO 

CONHECIMENTO 

APLICAÇÃO DO 

CONHECIMENTO 

1ª “Minha avó só 

joga lixo no 

cantinho lá no 

mangue, que 

pode”. 

A aula se iniciou com a 

cantiga popular 

denominada “Caranguejo 

não é peixe”. Ao fim da 

música, algumas perguntas 

foram realizadas para 

estimular a reflexão das 

crianças sobre algumas 

características cantadas por 

elas e que estão presentes 

no mangue, por exemplo: 

“O que tem no manguezal? 

Sabem o que acontece 

quando jogamos resíduos 

domésticos no mangue? 

Para onde vão esses 

resíduos? Será que os 

animais ficam contentes ao 

se encontrarem com 

eles?”. 

BRINCADEIRA: “Bandeirinha no 

mangue” 

As regras da brincadeira exigiam 

que cada criança assumisse os 

seguintes papéis: Lua; Resíduos 

domésticos; Diferentes animais do 

mangue. 

A organização do campo/ambiente 

foi dividida em duas partes: uma em 

que os animais estavam livres dos 

resíduos domésticos e outra em que 

havia vários resíduos.  

As crianças que representavam os 

animais tinham que passar para o 

outro lado, assim que a Lua 

dissesse: “A maré sobe” ou “A maré 

desce”. Os animais tentam passar e a 

função das crianças que representam 

os resíduos era agarrar os animais e 

ficar segurando, formando uma 

corrente, isso também valeu para 

quando a maré descia, o último 

animal que ficava livre vencia a 

brincadeira. 

Após a brincadeira na 

OC novamente foram 

realizados alguns 

questionamentos, como: 

o que vocês observam 

na brincadeira? Tem 

alguma relação com o 

dia a dia de vocês? Em 

seguida, houve a 

apresentação do vídeo 

“Poluição dos rios” para 

provocar nas crianças 

uma reflexão sobre os 

impactos negativos dos 

resíduos sólidos 

descartados 

incorretamente no meio 

ambiente. E ao invés de 

falarem suas respostas 

sobre as questões 

levantadas, as crianças 

foram orientadas a 

elaborar um desenho 

que retratassem o 

conteúdo trabalhado e 

as atividades realizadas. 

2ª “Minha avó 

pesca no 

mangue, quando 

tá cheio de 

água. Pega um 

bocado de 

moreia na maré 

cheia. Outro dia 

a maré encheu o 

mangue, aí eu 

troquei de 

roupa mais meu 

primo Enos, aí 

nós tomou 

banho”. 

A aula se iniciou mais uma 

vez com a música 

“Caranguejo não é peixe”, 

mas dessa vez houve a 

apresentação de um cartaz 

com a letra da canção, em 

que se destacaram as 

palavras ‘caranguejo’, 

‘peixe’, ‘enchente’ e 

‘maré’. Após, alguns 

questionamentos 

realizados, por exemplo: 

“Como é o peixe? Como é 

o caranguejo? O que eles 

são? Onde eles vivem? O 

que eles comem? Na 

música onde estão o peixe e 

o caranguejo? E o que é a 

maré? Ela enche? Ela só 

Essa etapa se iniciou com a contação 

de história intitulada “História de 

pescador” sobre o cotidiano de 

pescadores, que precisavam saber 

como as fases da lua influenciam 

nas marés para poder pescar.  

BRINCADEIRA: “Teatro de 

fantoches” 

 As crianças receberam fantoches 

que representavam os personagens 

da história contada pelas 

professoras. Em seguida, foram 

orientadas a recontar a história da 

maneira que haviam entendido e 

utilizando os fantoches para ilustrar 

a narrativa.  

Experimento “Lua na 

caixa” 

Para representar as fases 

lunares, foi realizado 

um experimento, que 

necessitou de: 

1. Caixa de papelão. 

1. Bola de isopor ou 

pingue-pongue (5 cm) 

que representara a Lua. 

1. Lanterna para 

representar o Sol. 

1. Pedaço de linha ou 

arame flexível.  
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enche? Porque ela 

enche?”. 

 

Na montagem do 

experimento as crianças 

puderam observar e 

auxiliar no processo, em 

que na caixa de papelão 

fez-se quatro orifícios 

pequenos de 1 cm no 

centro de cada lado. 

Depois, um dos lados da 

caixa foi escolhido para 

introduzir a lanterna, 

que representaria o Sol. 

No interior da caixa, 

uma bola de isopor 

estava centralizada.  

Ao final da montagem, 

foi possível observar em 

cada orifício uma fase 

lunar diferente. Ao final 

dessa etapa, realizou-se 

uma roda de conversa, 

para que fosse possível 

discutir algumas 

questões, como: “O que 

vocês entenderam da 

brincadeira com os 

fantoches? Tem alguma 

relação com o 

experimento? O que é a 

maré? Ela enche? Ela 

só enche? Porque ela 

enche?”. Após, houve a 

elaboração e descrição 

dos desenhos por parte 

das crianças. 

3ª “Tia, o mangue 

do meu pai é 

limpo”. 

BRINCADEIRA: “O que é 

isso” 

A organização da 

brincadeira seguiu as 

seguintes etapas: 

Arrumação da sala de aula 

com um cenário que 

representou o manguezal; 

Vendar os olhos da criança 

e cantando uma canção de 

roda leva-la até o cenário; 

Pedir para a criança tocar 

os objetos para tentar 

adivinhar o que é. (Não é 

obrigatório acertar o objeto. 

Na primeira resposta pode-

se retirar a venda dos 

olhos).   

BRINCADEIRA: “O meu mangue” 

As professoras elaboraram um jogo 

de tabuleiro para ser colocado no 

chão, em que cada quadrado tinha 

um comando relacionado ao tema da 

aula. Para brincar, uma criança 

representava cada equipe e ficava 

em cima do tabuleiro. O 

representante tinha que jogar o dado 

e andar a quantidade de casas que o 

número do dado exibia. À medida 

que se avançava no jogo, o cenário 

que representa o mangue ia sendo 

modificado pelas equipes. Venceria 

a equipe que ajudasse o mangue a 

ficar ecologicamente mais saudável.  

Ressalta-se que não houve 

premiação, pois o objetivo foi 

Realizou-se uma roda 

de conversa para a 

discussão das questões 

da Problematização 

Inicial, além de outras 

referentes às dúvidas 

das crianças. Após, 

houve a elaboração e 

descrição dos desenhos 

por parte das crianças. 
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A partir da brincadeira 

algumas questões foram 

realizadas, como: “Você 

conhece ou já viu um 

ambiente como esse? Conte 

para os colegas como é e 

onde fica esse lugar? Você 

costuma frequentar? O que 

acha desse lugar? Está 

faltando alguma coisa 

nesse ambiente? Todas as 

coisas que estão ali 

pertencem a esse lugar? O 

que acha desse ambiente? 

Seus pais já te levaram em 

lugar parecido? É um 

lugar bonito?”.  

 

chamar a atenção das crianças para a 

importância da preservação do meio 

ambiente e não a competição em si.  

4ª  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O esgoto 

enche o rio e 

leva o lixo. A 

água da chuva é 

suja porque cai 

no esgoto”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A aula se iniciou com a 

música “Chuva, Chuvisco, 

Chuvarada” e logo após 

houve uma contação de 

história intitulada “A 

Nuvem que tinha medo de 

cair”. Após, algumas 

perguntas foram feitas: 

“Você gosta da chuva? O 

que acontece no Iguape 

quando chove? Para onde 

vai a chuva? A água da 

chuva é limpa?”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematizadas questões 

relacionadas à poluição do 

manguezal, dos dejetos 

domésticos, no rio e no 

mangue- 

BRINCADEIRA: “Passando a 

nuvem” 

A brincadeira se iniciou com as 

crianças em círculo representando 

diferentes lugares aonde a chuva 

normalmente cai: barragem, 

telhado, poça de lama, lixo, rua, 

horta, esgoto, estação de 

tratamento, etc. Uma esponja 

grande encharcada de água 

(representando a nuvem) passava de 

mão em mão enquanto uma música 

estava tocando. Quando a musica 

parava, a criança saía da 

brincadeira, e as demais do grupo 

decidiam para onde iria a criança 

que saiu, o mangue limpo ou o 

mangue sujo. 

 

 

 

 

BRINCADEIRA: “Gincana da fossa 

séptica” 

As crianças foram separadas em 

equipes e receberam a seguinte 

missão: 

Uma réplica da fossa foi 

apresentada e o professor mostrou 

seu funcionamento. Após isso, as 

As questões iniciais 

foram retomada. Em 

seguida as crianças 

elaboraram desenhos 

retratando aspectos das 

brincadeiras e do que 

mais chamou a atenção 

na aula.  
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5ª  

 Fossa séptica 

Ecológica   

 

1- Ratos e baratas 

costumam  ficar 

em ambientes 

limpos ou sujos ? 

2- No esgoto que caí 

lá no mangue tem 

ratos e baratas? 

3- Tem algum 

problema ratos e 

baratas? 

4- Contamina de 

que forma? 

5- O que deve ser 

feito para 

solucionar esse 

problema ? 

 

crianças tinham que procurar os 

materiais necessários para 

construção da réplica da fossa 

séptica, que estavam espalhadas em 

vários lugares. Vencia a equipe que 

montasse primeiro (com o auxílio 

das professoras).  

Mais uma vez ressalta-se que não 

houve premiação para a equipe 

mais rápida em montar a réplica da 

fossa, pois o objetivo foi chamar a 

atenção das crianças para as 

alternativas de preservação do meio 

ambiente e não a competição em si. 

 

Foram retomadas a 

questões inicias e em 

seguida solicitado 

desenhos referentes à 

compreensão da 

brincadeira o que mais 

chamou atenção? 

A atividade teve como 

foco a abordagem de 

algumas palavras 

representativas de 

conteúdos e conceitos 

da área de Ciências 

Naturais e em 

estratégias que 

possibilitariam superar 

essas demandas da 

comunidade do Iguape.  
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