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RESUMO 

 

O texto aborda a linguagem oral não apenas como um meio de comunicação, mas 

como parte de um processo interacional entre os indivíduos, promovendo o 

desenvolvimento do ser humano. Para compreender a extensão do conjunto de 

atividades a serem realizadas na creche para que as crianças aprendam a falar e a 

se comunicar, o professor deve conhecer desde os mecanismos cerebrais até o 

desenvolvimento da criança de acordo com a sua idade para que possa lhe dar 

estímulos adequados na busca da aquisição da linguagem oral. Defendendo, nesse 

contexto, as práticas pedagógicas intencionais no trabalho com a linguagem oral nas 

creches essa pesquisa teve como objetivo investigar a atuação de duas professoras 

que atuam na creche, buscando através de instrumentos de coleta de dados como 

filmagens, analisar como as atividades propostas pelas docentes promovem o 

desenvolvimento oral das crianças na faixa etária de 1 a 2 anos. Tomou-se como 

referencial o pensamento de autores como Aimard (1998); Bakhtin (2003); Oliveira 

(2002); Piaget (1999); Rego (1995); Vygotsky (1998); Zabalza (1998). Com o 

resultado da análise de dados percebe-se que a intencionalidade comunicativa por 

parte das crianças ocorre em diversos momentos da rotina na creche. Entretanto, as 

professoras buscam delimitar essa ação em momentos fragmentados da rotina, 

apresentando algumas justificativas para essa baixa frequência de comunicação 

consideradas como de suma importância para a aquisição da linguagem oral das 

crianças na faixa etária entre 1 e 2 anos. Concluiu-se, portanto, que essa baixa 

frequência é, possivelmente, gerada pelas condições de trabalho das docentes, na 

qual elas terminam privilegiando o cuidar, respondendo as urgências e esquecendo-

se do educar que poderia favorecer a fala da criança. Essa pesquisa teve o 

propósito de atender as necessidades comunicativas das crianças, como também 

dar subsídios aos docentes, proporcionando oportunidades para a construção de um 

ambiente mais falante na creche. 

Palavras-chaves: Linguagem oral. Creche. Práticas pedagógicas. 
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RÉSUMÉ 

 

Le texte considère le langage oral non seulement comme un moyen de 

communication, mais aussi comme faisant partie d´un processus d´interaction entre 

les personnes, processus capable de promouvoir le développement de l´être humain. 

Afin de comprendre l´extension de l´ensemble des activités à réaliser à la crèche 

pour que les enfants apprennnent à parler et à se communiquer, le professeur doit 

connaître aussi bien les mécanismes cérébraux que le développement de l´enfant 

selon son âge, ceci dans le but de le stimuler et  favoriser l´acquisition de la langue 

orale. Dans ce contexte, tout en défendant les pratiques pédagogiques 

intentionnelles dans le travail lié à la langue orale dans les crèches, cette recherche 

a eu comme objectif l´investigation de l´activité de deux enseignantes, à partir du 

tournage de  vídéos, l´analyse des stratégies utilisées pour favoriser le 

développement oral de 1 à 2 ans. Des auteurs comme Aimard (1998); Bakhtin 

(2003); Oliveira (2002); Piaget (1999); Rego (1995); Vygotsky (1998); Zabalza (1998) 

ont fourni les références théoriques. En analysant les résultats Il est possible de 

percevoir que l´intentionalité communicative des enfants a lieu à divers moments de 

la routine de la crèche. Cependant, les professeurs cherchent à délimiter cette action 

à certains moments fragmentés de la routine, en présentant des justifications à 

propos de la faible fréquence.de la communication qui est pourtant considérée 

comme étant  de grande importance pour l´acquisition du langage oral des enfants 

de 1 à 2 ans. Par conséquent, nous en concluons que cette basse fréquence est 

provoquée par les conditions de travail des enseignantes qui leur font privilégier les 

soins et la résolution des questions urgentes et oublier l´éducation qui pourrait 

favoriser le langage de l´enfant. Cette recherche a cherché à savoir comment 

répondre aux nécessités éducatives des enfants ainsi qu´à fournir aux enseignants 

des aides, qui leur permettent de construire une ambiance favorisant le langage à la 

crèche.   

Mots-clés: Langue orale. Crèche. Les pratiques pédagogiques. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente monografia tem como objetivo geral investigar as práticas de 

duas professoras de Educação Infantil, visando o desenvolvimento oral em crianças 

de 1 a 2 anos, numa escola da rede municipal de ensino de Fortaleza. E como 

objetivos específicos: observar as práticas utilizadas pelas professoras para o 

desenvolvimento da linguagem oral; averiguar, a partir dos planos de aula, as 

intenções das professoras ao propor as atividades; e analisar como as atividades 

propostas promovem o aprimoramento da oralidade. 

A linguagem oral compreendida como uma função social exerce 

importante papel entre as interações, criança - criança - adulto, entendendo que 

essa linguagem não é apenas um meio de comunicação, mas também é um dos 

principais instrumentos de desenvolvimento do ser humano.  

A aquisição da linguagem ocorre intimamente relacionada com a 

maturação cerebral, a evolução cognitiva e com a contínua interação da criança com 

o outro e com o meio que ocorre continuamente desde o nascimento. 

  Segundo Vygotsky (1984, p. 31): 

 
[...] a capacitação especificamente humana para a linguagem habilita as 
crianças a providenciarem instrumentos auxiliares na solução de tarefas 
difíceis, a superarem a ação impulsiva, a planejarem a solução para um 
problema antes de sua execução e a controlarem seu próprio 
comportamento. Signos e palavras constituem para as crianças, primeiro e 
acima de tudo, um meio de contato social com outras pessoas. 

 

Nos primeiros meses de vida da criança não há uma intenção de se 

comunicar. Inicialmente, a criança reage somente diante de ruídos muito fortes, à 

medida que vai crescendo começa a emitir sons mais variados (arrulhos) que, 

posteriormente, darão origens aos balbucios e às sílabas soltas (monossílabos 

bilabiais como “pa, pa, pa” ou “mã, mã, mã”  compreendidos simbolicamente pelos 

adultos como papai e mamãe) e assim os mais velhos vão atribuindo significados 

aos sons e gestos numa tentativa de encontrar sentido nessas emissões. Isso vai 

motivando as crianças a se comunicar e assim, progressivamente, vão apropriando-

se aos modos de comunicação próprios da cultura na qual estão inseridas. 

O interesse pelo tema nasceu a partir de situações observadas em um 

Centro de Educação Infantil (CEI) da rede de ensino de Fortaleza, na qual atuo 

como professora. Entretanto, essa atenção voltada para a aprendizagem e 
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desenvolvimento de crianças pequenas teve início ainda quando era docente do 

curso de Pedagogia. 

No decorrer da minha prática pedagógica, a partir de observações 

informais e diálogos com colegas de profissão, percebi que a comunicação oral 

ocorre em diversas situações da rotina escolar, mas ainda é uma prática sem ou 

com pouca intencionalidade pedagógica. Ao ouvir as diversas opiniões sobre a 

importância do desenvolvimento da linguagem oral e o processo de comunicação, 

algumas professoras citaram que devido à dinâmica da sala de aula e a quantidade 

de crianças, a prática de exercitar a comunicação oral, bem como a escuta das 

crianças era algumas vezes colocadas em segundo plano. 

Compreendemos que as crianças pequenas são capazes de entender a 

linguagem bem antes de poder falar, portanto é importante tratar a criança como 

parceira em um diálogo e compreender que a qualidade da interação é fundamental 

no desenvolvimento da linguagem. 

Entre um balbucio e outro, até o surgimento das primeiras palavras e 

frases, a criança pequena apresenta uma crescente capacidade de postergar 

parcialmente o choro para expressar seus desejos. As palavras tem a característica 

de serem ditas com a intenção de comunicar alguma coisa.  

Foi a partir do termo intenção, que segundo o dicionário Aurélio online 

significa “aquilo que se pretende fazer; propósito”, que houve o surgimento de 

alguns questionamentos sobre as práticas pedagógicas e o desenvolvimento oral 

das crianças como: As crianças pequenas, que frequentam a creche, são 

estimuladas para o desenvolvimento da linguagem oral? As atividades propostas 

pelas professoras apresentam uma intencionalidade para que as crianças ampliem a 

sua oralidade? Como se compreende a “intenção”? O que significa “estimular”? 

Esse trabalho busca compreender de forma consistente, a partir da 

analise documental e de registros, a regularidade de atividades que ampliam o 

repertório linguístico das crianças, bem como a intencionalidade dessas propostas. 

Nesse sentido, salientamos que a necessidade em responder a esses 

questionamentos contribuiu de forma significativa para repensar sobre as propostas 

pedagógicas diárias.   

O objeto de estudo dessa pesquisa será sobre as práticas pedagógicas 

de duas professoras da Educação Infantil que atuam com crianças na faixa etária de 
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1 a 2 anos de idade, na promoção do desenvolvimento da linguagem oral em uma 

Instituição de Educação Infantil de Fortaleza. 

De acordo com Graue; Walsh (2003), destacar o “aqui e agora” na 

construção do objeto de pesquisa, é entrelaçar os sujeitos com os contextos em que 

participam, identificando e dando visibilidade em diversas nuances. 

Para Bakhtin (2003, p. 283), “aprender a falar significa aprender a 

construir enunciados”, e isso mais uma vez nega a premissa de que o aprendizado 

seja algo natural, já que para aprender o indivíduo precisa estar em contínua 

interação com o outro ou com o meio em que está inserido. 

A preocupação com esse referido objeto de estudo surgiu a partir da 

observação do contexto escolar de um Centro de Educação Infantil, a qual atende 

crianças de 1 a 5 anos e que a maior demanda por vagas acontece nos grupos que 

compreendem a faixa etária entre 1 a 2 anos. 

A fundamentação desse trabalho está embasada nos pressupostos 

teóricos de Vygotsky (1984); Piaget (1975); Oliveira (2002); Rego (1995); como 

também, em algumas legislações como as Diretrizes Curriculares para a Educação 

Infantil (DCNEI) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

A pesquisa é de cunho qualitativo, adotando como instrumentos de coleta 

observações (Filmagem), análise documental (Plano de aula) e roteiro de entrevista 

(Apêndice) que são feitas com duas professoras dessa instituição, a fim de 

identificar e analisar as estratégias utilizadas pelas professoras para o 

desenvolvimento da linguagem oral em crianças pequenas.  

No primeiro capítulo, descreveu-se a justificativa para a escolha da 

temática, seus objetivos, as bases teóricas da pesquisa e uma breve descrição do 

desenrolar do trabalho. 

No segundo capítulo, foram abordados o desenvolvimento da criança na 

faixa etária de 1 a 2 anos, com algumas contribuições da neuropsicologia para que 

se possa compreender o processo de aquisição da linguagem oral pela criança, foi 

feita uma breve descrição histórica do surgimento das creches no Brasil e a 

importância das práticas pedagógicas para promoção do desenvolvimento da 

linguagem.  

Já no capítulo subsequente foi exposto o cenário da instituição 

pesquisada, os espaços, os profissionais, as crianças que a integram. Além de 

explicitar, quais os princípios para as determinadas escolhas, as datas e 



13 
 

acontecimentos, como também, as descobertas no processo de observar, registrar 

(filmagem) eventos das interações das crianças entre si e com o outro. 

Consta no capítulo quarto, a análise dos dados que foram coletados 

durante a pesquisa, apresentando os resultados gerados a partir de filmagens, na 

qual observei a fala de crianças a partir de suas interações com outras crianças ou 

com adultos, li os documentos (planos de aula) e as entrevistas das professoras, 

fonte em que identifiquei a compreensão que as mesmas têm quanto a importância 

da linguagem oral para o desenvolvimento da criança. 

Por fim, vale destacar, que as reflexões geradas sobre a temática 

estudada tem um papel fundamental para alimentar as discussões acerca das 

práticas pedagógicas com crianças pequenas.  

Inicialmente, as crianças comunicam seus desejos e necessidades por 

meio do movimento, aprimorando essa ação motora para a linguagem gestual e, 

posteriormente, para a linguagem oral. Através do contato com o meio com o outro, 

do crescimento intelectual e da interação, a criança irá adquirir a fala, uma das 

grandes conquistas da infância, permitindo que a mesma torne-se um ser crítico, 

ativo e criativo.  

Fica evidente, assim, que a aquisição de uma competência tão complexa 

despertará na criança, infinitas formas de pensar, agir e compreender o mundo que 

a cerca. 
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2 A CRIANÇA, A INSTITUIÇÃO E AS EXPERIÊNCIAS 

 

A finalidade principal desta pesquisa é investigar como as crianças 

pequenas, que frequentam a creche, são estimuladas para o desenvolvimento da 

linguagem oral, apresentando tanto o professor, que atua nessa instituição como 

mediador e promotor das possibilidades, como a própria criança, que é concebida 

com um sujeito social e de direitos, na qual constrói conhecimentos sobre si e o 

mundo que a rodeia, a partir das interações, aprimorando sua expressão e 

comunicação. 

Neste capítulo, há uma ênfase ao desenvolvimento da criança na faixa 

etária entre 1 e 2 anos, observando suas particularidades acerca da aquisição da 

linguagem oral, numa breve perspectiva a partir do nascimento. Enfoquei também a 

creche, ao considerar sua história no Brasil, além de dar enfoque às particularidades 

que envolvem o cuidar e o educar e as práticas pedagógicas desenvolvidas em 

torno da faixa etária abordada, levando em conta também a interação como fator 

pertinente para o desenvolvimento e aprendizado em um ambiente complexo como 

a creche. 

Portanto, valorizar a criança pequena como produtor de uma cultura 

própria, propondo nas instituições por meio das práticas pedagógicas o 

desenvolvimento da linguagem oral, instigando a criança a pensar e a reconhecer 

diferentes formas de expressão e comunicação de sua língua materna. 

 

2.1 Desenvolvimento da criança de 1 a 2 anos 

 

 Ao se realizar referências às crianças na faixa etária de 1 a 2 anos, 

compreende-se que essa fase é importante para a constituição do indivíduo, na qual 

os aspectos ambientais, orgânicos e etnográficos atribuem à criança uma 

especificidade que lhe permite construir criativamente significados sobre si e sobre o 

mundo. 

 A criança nesse período não está limitada ao cuidar, respondendo às 

necessidades movidas por fatores biológicos e instintivos. Esse período, também, é 

marcado pela aquisição do ato motor, além da maturação das posturas 

socioafetivas, cognitivas e da construção da linguagem que permitirão a criança 

diferenciar-se ainda mais dos outros sujeitos e perceber a si mesmo com um ser 
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autônomo e, consequentemente, permitindo uma nova qualidade de interações da 

criança com o meio. 

 A crescente capacidade de deslocamento, aliada à insaciável curiosidade 

e pelo desejo das descobertas da criança pelos objetos, permitiu que a mesma 

aprendesse a dominar diversos movimentos específicos como: segurar, jogar, 

manusear objetos, além de experimentar diferentes sentimentos, gerados pelo “não” 

que os adultos lhe impõem durante suas iniciativas de exploração. Entretanto, essas 

imposições, ainda que sejam importantes para estabelecer limites, não devem 

suprimir o desejo da criança diante da exploração. 

 Desde o nascimento as crianças percorrem um longo e incrível processo 

de desenvolvimento, na qual a linguagem vai sendo constituída pouco a pouco. 

Tanto a relação afetiva como a interação criança-adulto são alguns mecanismos que 

favorecem à construção de uma oralidade própria, negando, assim, a concepção de 

que a linguagem seria algo adquirido de forma natural. Segundo Chomsky (apud 

AIRMAD, 1998, p. 34): “Todo espírito humano dispõe de uma estrutura inata que lhe 

permite construir uma gramática a partir de dados fornecidos pelo ambiente.”. 

 A linguagem é um sistema simbólico que se constitui socialmente. A 

construção de uma língua que pudesse favorecer a comunicação e expressão dos 

homens só foi possível devido ao equipamento anatômico e neurofisiológico 

adaptado aos órgãos do aparelho fonador e ao sistema nervoso central que possui 

os seres humanos.  

As necessidades de comunicação entre os seres humanos, motivadas 

pelas necessidades de sobrevivência dos grupos humanos, fizeram com que, ao 

longo do processo de evolução da espécie humana, o aparelho fonador fosse se 

aprimorando, o que permitiu, por sua vez, uma comunicação cada vez mais eficaz.  

De acordo com Aimard (1998, p. 146): “A linguagem não é uma entidade 

isolada que poderíamos melhorar em si mesma, mas ela está ligada àquilo que a 

criança constrói que é de ordem cognitiva, cultura e educativa.”. 

 Mataró (2006, p. 27), aponta que “A emergência da linguagem explica-se 

pelas mudanças derivadas da maturação cerebral. [...] acaba a divisão neuronal e a 

maioria das células migrou para sua localização final no córtex”. Sendo assim, nos 

primeiros anos de vida, os estímulos cognitivos e afetivos são primordiais para a 

formação de interconexões sinápticas que, por sua vez, facilitam o processamento 

de absorção de informações do meio. Segundo Sousa (2007, p. 63): “As percepções 
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desenvolvem-se com a experiência e com a crescente maturidade das suas células 

nervosas, sensoriais, motrizes e conectivas”. 

 Nesse período, as crianças apresentam um enorme potencial de 

desenvolvimento gerado pela contínua interação entre fatores neurocerebrais e as 

experiências proporcionadas pelo ambiente. O cérebro nunca para de se 

desenvolver, à medida que o indivíduo é estimulado novos conhecimentos são 

adquiridos. Esses estímulos são gerados pelas relações sociais com os adultos ou 

com crianças mais experientes que mantêm uma comunicação com as crianças 

menos experientes.  

       Segundo Luria (1981, p. 77), 

A organização do cérebro é perspectiva em três grandes unidades 
funcionais, que interagem com fatores psicomotores, facilitando o 
desenvolvimento do indivíduo. A primeira unidade é composta pelos 
sistemas reticular, vestibular e proprioceptivo [...] responsáveis por dois 
fatores psicomotores que são a tonicidade e a equilibração. A segunda 
unidade é composta pelas áreas associativas corticais (secundárias e 
terciárias) e o centro associativo posterior [...] responsáveis pelos fatores 
psicomotores que são a lateralização, noção de corpo, estrutura espaço- 
temporal. A terceira unidade é composta do sistema piramidal ideocinético, 
áreas pré-frontais e o centro associativo anterior. Suas estruturas são o 
córtex motor, córtex pré(psico) motor lóbulos frontais, responsáveis pelas 
praxia global e praxia fina. É a unidade de programação, regulação, 
verificação da atividade, intenções, planificação motora, execução, correção 
e sequenciação das operações cognitivas. 
 

 Essas unidades funcionais que são compostas por estruturas anatômicas 

e sistemas corticais, na qual se apresentam como responsáveis pelo processamento 

cognitivo, físico e corporal, equilíbrio, tônus, práxias motoras, memória, atenção, 

emoção, demonstram, assim, a grande complexidade das atividades cerebrais 

superiores. 

 Pinheiro (2007, p. 42) afirma que,  

 
O cérebro infantil tem uma quantidade excessiva de sinapses [...] É 
fundamental que os neurônios estabeleçam conexões entre si, pois 
somente a partir da formação das redes neurais torna-se possível o 
aprendizado (em qualquer nível, desde o que resulta de comportamentos 
inatos, como sugar, chorar, bocejar, até os denominados processos mentais 
superiores, como o raciocínio lógico, a abstração, o planejamento). 

 
 Vygotsky (apud OLIVEIRA, 1997, p. 24) propõe “o cérebro como um 

sistema aberto, e de grande plasticidade, cuja estrutura e modos de funcionamento 

são moldados ao longo da história da espécie e do desenvolvimento individual”. 

 Antunes (2011, p. 79) enfatiza também que, 
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O crescimento neurológico de uma criança amplia consideravelmente o 
desenvolvimento de suas atividades motoras e intelectuais. Embora esse 
desenvolvimento tenha uma programação genética, é muito importante a 
influencia ambiental, sendo moldado por experiências mediadoras.  O termo 
biológico para essa capacidade de transformação é a palavra plasticidade 
[...] Esse enriquecimento pode ser mecânico ou físico, mas também social, 
dependendo da natureza dos procedimentos desenvolvidos pelos muitos 
mediadores com os quais as crianças entram em contato. 

Quando o cérebro aprende por meio da experiência, ocorrem mudanças 

na sua estrutura, isto leva esse órgão a estar continuamente reorganizando-se. É 

flexível, sendo capaz de aprender e adaptar-se, aperfeiçoando as habilidades mais 

utilizadas em consequência da estimulação. 

 De acordo com as Orientações Curriculares para a Educação Infantil o 

processo de aprendizagem de uma criança ocorre: 

[...] desde o nascimento nas experiências, cotidianas, por elas vividas, por 
meio do corpo, da emoção, da linguagem verbal. Aprender pode ser 
entendido como o processo de modificação do modo de agir, sentir e pensar 
de cada pessoa, e que não pode ser atribuído à mera maturação orgânica, 
mas a experiência. (CEARÁ, 2011, p. 20-21). 
 

 Vale ressaltar ainda que Vygotsky (apud REGO, 1995, p. 71) afirma que 

“o aprendizado pressupõe uma natureza social específica e um processo através do 

qual as crianças penetram na vida intelectual daquelas que a cercam.”.  

 Portanto, a aprendizagem é uma função interativa, onde se relacionam o 

corpo e a mente para que o sujeito possa apropriar-se da realidade a partir das 

experiências vividas de uma forma bastante particular. 

 A interação é o elemento crucial do processo de aprendizagem. Do ponto 

de vista sócio-histórico do desenvolvimento, as interações levam as crianças a 

dominar formas de agir, pensar e sentir, apropriando-se do seu meio cultural. Na 

perspectiva “vygotskiana”, a interação social tem enorme importância no papel do 

desenvolvimento, a partir desse a criança vai individualizar-se do outro, elaborando 

sua identidade. 

 Conforme Rego (1995, p. 55) o indivíduo apropria-se e significa a cultura, 

A partir de sua inserção num dado contexto cultural, de sua interação com 
membros de seu grupo e de sua participação em práticas sociais 
historicamente construídas, a criança incorpora ativamente as formas de 
comportamento já consolidadas na experiência humana. 
 

 A criança, entre um e dois anos, obtém prazer em repetir certos 

movimentos, de conseguir domínio de capacidades motoras e de experimentar os 
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sentidos. Essa satisfação que a criança apresenta com a repetição contínua de atos 

motores, demonstra que a criança pequena para adaptar-se ao mundo necessita 

conhecê-lo e para conhecê-lo precisa estruturar o real.  

       A estruturação do real se processa ao nível da ação, apresentando uma 

alta complexidade para um ser inexperiente. Portanto, há veracidade na concepção 

de que o desenvolvimento e as conquistas motoras das crianças são resultados da 

interação do indivíduo com o meio.  

 Felipe (2001, p. 30), comentando sobre a teoria piagetiana afirmou, 

 
Estágio sensório - motor (de 0 a 2 anos aproximadamente) essa etapa é 
caracterizada por atividades físicas que são dirigidas a objetos e situações 
externas. Quando a criança adquire a marcha e a linguagem, as atividades 
externas desenvolvem uma dimensão interna importante, pois toda sua 
experiência vai sendo representada mentalmente. A partir da aquisição da 
linguagem, inicia-se uma socialização efetiva da inteligência. 

 

 Isso significa que a criança, vista como um ser inteligente e ativo, precisa 

para elaborar conhecimentos sobre o mundo que a cerca e de si própria, que a 

mesma atue, conheça e se relacione com o mundo através dos seus sentidos, mãos 

e sistema sensório-motor, ampliando, assim, suas experiências. Entretanto, essa 

etapa precede a linguagem e, assim, a criança para interagir com o meio e com o 

outro precisa elaborar o seu conhecimento de forma imediata por meio de ações 

práticas. 

 Portanto, o sujeito constrói seu conhecimento com base na experiência 

com o mundo físico, ao interagir e ao reagir biologicamente a ele, no momento da 

interação. Na teoria de Jean Piaget a linguagem é um sistema de representação que 

vem depois do pensamento. 

 De acordo com Piaget (2005, p. 79),  

 
[...] existe uma função simbólica mais ampla que a linguagem, englobando, 
além do sistema de signos verbais, o do símbolo no sentido escrito. Pode-
se dizer, então, que a origem do pensamento deve ser procurada na função 
simbólica. Mas também se pode, legitimamente, sustentar que a função 
simbólica se explica pela formação de representações. 
 

        Entretanto, vale ressaltar que na concepção vygotskyana o pensamento e 

a linguagem sintetizam-se ao longo do desenvolvimento. Vygotsky (apud REGO, 

1995, p. 63) afirma que,  

 
[...] a relação entre o pensamento e a fala passa por várias mudanças ao 
longo da vida do indivíduo. Apesar de origens diferentes e de se 
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desenvolverem de modo independente, numa certa altura, graças à 
inserção da criança num grupo cultural, o pensamento e a linguagem se 
encontram e dão origem ao modo de funcionamento psicológico mais 
sofisticado, tipicamente humano. 

 

 A conquista da linguagem representa um marco no desenvolvimento do 

homem. Todo conhecimento se constrói socialmente, pela aprendizagem nas 

relações com os outros. O adulto tem um papel fundamental no processo de 

aquisição da linguagem, funcionando como mediador de todas as informações que 

as crianças recebem do meio.  

 Segundo Rego (2003, p. 65), 

Na medida em que a criança interage e dialoga com os membros mais 
maduros de sua cultura, aprende a usar a linguagem como instrumento do 
pensamento e como meio de comunicação. Nesse momento, o pensamento 
e a linguagem se associam, consequentemente, o pensamento tornar - se 
verbal e a fala racional. 

 

 É desse modo que a criança se desenvolve na interação com o outro e 

aprende com o adulto aquilo que breve ela terá que fazer sozinha. A fala, resultante 

das interações e da internalização da ação e do diálogo, servirá de suporte para que 

a criança venha a controlar o ambiente, bem como o seu próprio comportamento. 

 A linguagem tem um papel central no intercâmbio entre os indivíduos, já 

que a sua relação com o mundo não é direta. De acordo com Oliveira (1997, p. 27): 

 
A linguagem simplifica e generaliza a experiência, ordenando as instâncias 
do mundo real, agrupando todas as ocorrências de uma mesma classe de 
objetos, eventos, situações, sob uma mesma categoria conceitual cujo 

significado é compartilhado pelos usuários dessa linguagem. 
 

 O dicionário Aurélio, Ferreira (2014, online), define pensamento como “A 

capacidade psicocognitiva para a resolução de problemas novos utilizando a 

experiência que a pessoa possui”. Fica evidente que o pensamento abre 

possibilidades para a elaboração de um conhecimento com maior poder explicativo, 

considerando que a criança pequena estrutura esse conhecimento no plano da ação 

que possibilita sua reconstrução no plano do pensamento, através de uma realidade 

representada, retornando novamente ao plano da ação. Portanto, as crianças atuam 

e dão significado ao ambiente em que vivem através dos movimentos. 

 Kishimoto (2005, p. 58) enfatiza que: “A linguagem quando usada como 

representação e como ferramenta de reflexão, possibilita a tomada de consciência, a 

iniciativa, a comunicação e as relações sociais”. A linguagem é instrumento 
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fundamental tanto para a construção do pensamento quanto para as relações 

sociais. 

 O desenvolvimento da linguagem está intimamente ligado ao 

pensamento, já que para construir significados, as crianças precisam encontrar na 

memória as palavras já estruturadas a partir do processo de assimilação. Quando 

falamos em linguagem, estamos falando de um conjunto de signos utilizados para a 

comunicação.  

 Essa comunicação oral serve como aporte para a construção do 

pensamento na criança, bem como para a interação da criança com o outro e com a 

sua cultura. De acordo com Oliveira (2002, p. 19): “A capacidade de adquirir 

linguagem de seu grupo é uma característica específica da espécie humana”. 

 Felipe (2001, p. 29) comentando sobre a teoria de Vygotsky aponta que, 

 
O uso da linguagem como instrumento de pensamento supõe um processo 
de internalização da linguagem, que ocorre de forma gradual, completando-
se em fases mais avançadas da aquisição da linguagem. [...] primeiro a 
criança utiliza a fala socializada para se comunicar. Só mais tarde, é que ela 
passará a usá-la como instrumento de pensamento, com a função de 
adaptação social. 

 

 Um dos principais aspectos da teoria vygotskiana, é estabelecer uma 

relação entre a linguagem e o pensamento no desenvolvimento humano, no sentido 

de que a linguagem é fator constitutivo da subjetividade e ao mesmo tempo, é o 

arcabouço do pensamento. 

 Analisando a perspectiva walloniana, Galvão (2004, p. 77) enfatiza que, 

A linguagem é o instrumento e o suporte indispensável aos progressos do 
pensamento. Entre o pensamento e a linguagem existe uma relação de 
reciprocidade: a linguagem exprime o pensamento ao mesmo tempo em 
que age como estrutura do mesmo. 
 

A linguagem é aprendida, inicialmente, no lar através das contínuas 

interações entre os adultos e as crianças pequenas e dos diversos estímulos do seu 

entorno imediato. Se a cada vez que é dada a boneca o fizermos acompanhada de 

uma frase como “pegue a sua boneca”, pouco a pouco serão estabelecidas 

conexões cerebrais que relacionam as palavras com o objeto. Portanto, o elemento 

complementar das interações sujeito-objeto. 

 A criança é, inicialmente, um ser impulsivo, dominado por suas 

necessidades, mas está imersa num mundo social e logo passa a associar a 
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satisfação de suas necessidades com certo cuidado que dispensa o adulto. A partir 

daí começa a estabelecer um sistema de comunicação com sua genitora ou 

substituta, através de gestos, mímicas, movimentos, numa linguagem expressiva 

com modulações do tônus e das atitudes em que se revela o precoce interesse pelo 

humano. 

 “Wallon vê o desenvolvimento da pessoa como uma construção 

progressiva em que se sucedem fases com predominância afetiva e cognitiva.” 

(GALVÃO, 1995, p. 43). De acordo com a psicogenética da pessoa completa 

walloniana, a criança entre um a três anos encontra-se num determinado momento 

em que prevalecem as relações cognitivas com o meio. 

 Na psicogenética walloniana o desenvolvimento da pessoa como uma 

construção progressiva em que se alternam fases de afeto e cognição.  

Segundo Galvão (2004, p. 44), 

No estágio sensório-motor ou projetivo, que vai até o terceiro ano, o 
interesse da criança se volta para a exploração sensório-motora do mundo 
físico. A aquisição da marcha e da preensão possibilita-lhe maior autonomia 
na manipulação de objetos e na exploração de espaços. Outro marco 
fundamental deste estágio é o desenvolvimento da função simbólica e da 
linguagem. O termo “projetivo” empregado para nomear o estágio deve-se à 
característica do funcionamento mental nesse período: ainda nascente, o 
pensamento precisa do auxílio dos gestos para se exteriorizar, o ato mental 
“projeta-se” em atos motores. 
 

        Embora a criança já se movimente ao nascer, até mesmo antes, ela 

necessita, então, percorrer um caminho de aprendizagem na interação com os 

outros e com o mundo para ampliar suas possibilidades de movimento, partindo de 

reações reflexas rumo ao domínio intencional de um sistema complexo de 

coordenação de gestos e percepções. O ato motor, nesse momento, passa a 

integrar um sistema compartilhado de símbolos, possibilitando a expressão de um 

desejo, ou de uma necessidade, por meio de gestos. 

        A linguagem permite novas formas de relações sociais entre a criança e o 

meio, apresentando-se como instrumento que exprime o pensamento, ao mesmo 

tempo em que, estrutura por meio das representações mentais e, 

consequentemente, dos processos de simbolização. 

 A criança na faixa etária de 1 a 2 anos se comunica através do 

movimento, expressa diferentes emoções, estabelece relações, conta sobre si 

mesma, enfatizando a predominância do ato motor nos processos de aprendizagem.  
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 Silva (2007, p. 22) defende “uma educação que considere a criança como 

um sujeito que possa falar, dizer a sua palavra e não a palavra do outro (dominante), 

expressar o que pensa e o que sente, atribuir e elaborar coletivamente significados”. 

         Respeitar as vozes das crianças, através da escuta atenta, bem como a 

cultura infantil no currículo da educação infantil pressupõe acreditar na concepção 

de que a criança é produtora de uma cultura própria. Portanto, a criança é vista 

como um sujeito histórico e social de direitos, produtora de uma cultura, que deve ter 

vez e ser escutada, dando contribuições relevantes para as produções do mundo 

adulto.  

É imprescindível reconhecer que se a fala, inicialmente, tem um caráter 

social, ela precisa ser tratada da mesma maneira no contexto escolar, ou seja, 

precisa de significação. As experiências proporcionadas às crianças na creche em 

interação com o outro e com os objetos vão solidificar este caminho de forma rica. 

Auxiliar a criança a se expressar de forma oral é tido como algo tão complexo, já que 

ao mediar sua relação com o mundo é mostrar-lhe que a mesma pode compreendê-

lo e transformá-lo. 

Signos e palavras constituem para as crianças, primeiro e acima de tudo, 
um meio de contato social com outras pessoas. As funções cognitivas e 
comunicativas da linguagem tornam-se, então, a base de uma forma nova e 
superior de atividade nas crianças, distinguindo-as dos animais. (Vygotsky, 
1984, p. 31). 

 

A aquisição da fala é uma das grandes conquistas do período da infância 

compreendido entre 0 e 2 anos. Mais do que uma aquisição de uma simples 

competência e de uma nova forma de comunicação com o outro, a aquisição da fala 

relaciona-se com a constituição do sujeito humano com a possibilidade de a criança 

acender a uma nova forma de pensamento. A criança pensa, comunica-se e é 

constituída como sujeito pela linguagem, interagindo com ela de modo criativo e 

ativo.  

A fala permite ao pensamento organizar-se. Portanto, a oralidade é 

fundamental para o desenvolvimento da criança do ponto de vista da interação, do 

social e do cognitivo. Acentuamos que a criança percorre um caminho de 

aprendizagens na interação e com o mundo para ampliar suas possibilidades no 

começo em relação ao movimento. O ato motor passa a integrar um sistema de 

símbolos, possibilitando a criança a expressar através de gestos. Nesse processo, a 
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criança pequena passa a compreender o movimento com um gesto de apontar o que 

deseja, tornando-o compreensível para o outro.  

À medida que a criança desenvolve-se mental e corporalmente, surgem 

diversas transformações no ato comunicativo, desencadeados pelo jogo da 

exploração ou a partir de ações imitativas. A partir desses movimentos, exploratório 

e imitativo, e das interações verbais com o outro e com objetos culturais, é que a 

criança irá construir o pensamento e a linguagem, surgindo, assim, as suas 

primeiras palavras. 

Galvão (1995, p. 77) na teoria “walloniana” argumenta, 

 
É a cultura e a linguagem que fornecem ao pensamento os instrumentos 
para sua evolução. O simples amadurecimento do sistema nervoso não 
garante o desenvolvimento de habilidades intelectuais mais complexas. 
Para que se desenvolvam precisam interagir com o “alimento cultural”, isto 
é, linguagem e conhecimento. 

 

A enorme influência que a linguagem acarreta sobre o desenvolvimento 

do pensamento e da atividade global da criança, permite que esse instrumento 

modifique concretamente a percepção da criança acerca do mundo.  

Segundo Galvão (1995, p. 62), 

 
Com a aquisição da linguagem diversificam-se e ampliam-se os motivos dos 
estados afetivos, bem como os recursos para sua expressão. [...] O recurso 
à fala e à representação mental faz com que as variações nas disposições 
afetivas possam ser provocadas por situações abstratas e ideias, e possam 
ser expressa por palavras. 
 

Portanto, explorar diferentes formas de interagir e imitar possibilita as 

crianças pequenas a ingressar no mundo dos signos que irá dominar 

progressivamente, ampliando suas competências linguísticas e contribuindo para o 

desenvolvimento e aprendizagem do indivíduo. 

 

2.2 A creche: desbravando o mundo 

 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que definiu que 

desde o nascimento a criança é compreendida com um sujeito de direitos, surgiu o 

início de uma nova fase de reconstrução da visão sobre a concepção de crianças 

que, até então, eram vistas, ou tratadas como subalternos, frutos do pecado, ou 

desprezadas. 
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De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 

8069/90, seu art. 3º prescreve que, 

 
A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata 
esta Lei, assegurando-se lhes, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 

 

Até meados do século XIX, não existia no Brasil o atendimento a crianças 

pequenas em Instituições de Ensino tipo creches, parques infantis ou jardins de 

infância. Contudo, após as mudanças no contexto capitalista (urbanização e 

industrialização) e as novas demandas da sociedade, a estrutura familiar tradicional 

sofreu alterações, já que a mulher estava em busca de sua emancipação financeira 

diante do seu grupo social. Nos anos de 20 e 30, as creches (ou parques infantis) 

eram defendidas como um local promotor de saúde e segurança para as crianças, 

pois tanto serviam de apoio para a mãe trabalhadora, como vantagens para o 

empregador. 

Diversas discussões no âmbito da Educação Infantil foram emergindo, 

mas todas sempre voltadas para uma renovação educacional aos jardins de 

infância, onde estudavam, preferencialmente, as crianças mais abastadas. 

O dinamismo do contexto sociopolítico e econômico do início da década 

de 60 trouxe uma mudança importante para a área educacional com a aprovação da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBEN), Lei 4024/61, que incluiu os 

parques infantis e os jardins de infância no sistema de ensino. Entretanto, isso não 

foi o suficiente para assegurar adequadas práticas educacionais às crianças 

pequenas, transformando as instituições em depósitos de crianças ou em locais com 

práticas geradas por uma visão assistencialista. (ORTIZ; CARVALHO, 2012). 

Ortiz; Carvalho (2012, p. 21) afirmaram que, 

[...] com a perspectiva econômica, as creches ganharam a dimensão 
preventiva de evitar “transtornos futuros”, acelerar o desenvolvimento infantil 
e compensar a privação cultural que essas crianças passavam por fazerem 
parte de famílias de baixa renda. 

 

Nesse período, cresceu o número de creches no país, devido aos novos 

discursos e ideias advindas dos países da Europa, as quais valorizavam o 

atendimento a crianças pequenas, bem como a defesa de um padrão educacional 

voltado para os aspectos cognitivos, emocionais e sociais da criança. 
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 Após o término da ditadura militar, novas políticas de educação passaram 

a discutir sobre a importância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento da 

criança e com isso surgiram mudanças no trabalho proposto nas instituições de 

cunho educacional, embora ainda houvesse resquícios das ações assistencialistas 

e/ou compensatórias. 

 Inúmeras propostas geradas por educadores, psicólogos e pesquisadores 

que enfatizavam as creches e pré-escolas como locais disseminadores de 

aprendizagens, para o desenvolvimento cognitivo das crianças e do reconhecimento 

da educação infantil como um direito da criança, possibilitaram que esse direito 

tornasse de fato real, através da promulgação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) e também pela aprovação da nova LDB (Lei 9394/96), vigente 

nos dias atuais. 

 As creches apresentam como base um dado momento histórico 

determinado, bem como todos os processos de educação que buscam alcançar 

metas e um ideal para o bem coletivo. O Parecer CNE/CEB Nº 20/09 e a Resolução 

CNE/CEB nº 05/09, que definem as Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil 

(DCNEI) reconhecem que, 

 
As instituições de Educação Infantil devem cumprir a função política (no 
sentido da garantia de direitos sociais) e a função pedagógica (entendida 
como o alcance de certas metas educacionais) que a sociedade lhe atribui. 
(BRASIL/DCNEI, 2009, p. 11-12). 
 

Sendo assim, as instituições de Educação Infantil apresentam uma 

estrutura legal e institucional para o seu funcionamento, realizando um atendimento 

a crianças na faixa etária de 0 a 5 anos. Esse atendimento não está fundamentado 

na ideia de uma educação não formal, mas em pressupostos teóricos e leis que 

buscam a pratica da escuta do outro, interação, cuidado e educação dos indivíduos. 

De acordo com as Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil 

(Resolução CNE/CEB nº01/99), o educar e o cuidar devem caminhar juntos, 

considerando de forma democrática as diferenças individuais e, ao mesmo tempo, a 

natureza complexa da criança. Nesse sentido, os referenciais orientam que o ato de 

educar significa propiciar situações de cuidados e brincadeiras organizadas em 

função das características infantis, de forma a favorecer o desenvolvimento e a 

aprendizagem. 

Segundo as Orientações Curriculares para a Educação Infantil, 
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Brincar é o principal modo de expressão das crianças, a ferramenta por 
excelência para elas revolucionarem seu desenvolvimento e criarem cultura. 
Nas brincadeiras que fazem com outras crianças, com adultos, ou mesmo 
sozinhas, as crianças tem oportunidade para explorar o mundo, organizar 
seu pensamento, trabalhar seus afetos, ter iniciativa em cada situação. 
(CEARÁ, 2011, p. 19). 

 

Compreender a indissociabilidade entre educar, cuidar e brincar implica 

em promover uma ação pedagógica respaldada em uma visão integrada acerca do 

desenvolvimento infantil, respeitando as peculiaridades de cada criança e 

oportunizando situações de aprendizagem significativas e prazerosas.  

De acordo com as Orientações Curriculares para a Educação Infantil 

cuidar e educar é: 

 
 Atender suas necessidades oferecendo-lhes condições, de se sentir 

confortável, em relação a sono, fome, sede, higiene, dor etc; 

 Acolher seus afetos e alimentar sua curiosidade e expressividade; 

 Dar-lhes condições para explorar o ambiente e construir sentidos 
pessoais, sobre o mundo e sobre si, apropriando-se de formas de agir, 
sentir e pensar existentes em sua cultura; [...]. (CEARÁ, 2011, p. 14) 

 

Assim, é preciso refletir como educar, cuidar e brincar, na Educação 

Infantil, pode auxiliar o desenvolvimento das capacidades de apropriação e 

conhecimento da criança em relação a si e ao mundo, requerendo novas e 

diversificadas praticas pedagógicas por parte dos professores. 

 

2.3  Práticas pedagógicas: ampliando os horizontes 

 

 A passagem da criança de seu núcleo familiar para a instituição de Educação 

Infantil é um marco no desenvolvimento. A criança aprenderá a viver em grupo, 

ampliando suas formas de relacionamento, bem como entrará em contato com 

novas situações, será estimulada a pensar e se posicionar afetivamente em relação 

a determinados conhecimentos, condição importante para o desenvolvimento do 

pensamento e da linguagem. Por isso, é tão importante que o professor planeje suas 

ações observando o desenvolvimento das crianças de acordo com a faixa etária, 

propondo-lhes experiências diversificadas, promovendo o desenvolvimento e a 

aprendizagem das crianças. 

A Resolução CNE/CEB nº 05/09, que define as Diretrizes Curriculares 

para a Educação Infantil reconhece no artigo 4º que, 
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As propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão considerar que a 
criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos 
que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói 
sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, 
aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a 
natureza e a sociedade produzindo cultura. (BRASIL/DCNEI, 2009, p. 133). 

  
Portanto, o professor deve oferecer às crianças propostas que possam 

ser experimentadas e vivenciadas na interação pelas próprias crianças, buscando 

seu desenvolvimento global, estimulando o seu pensamento e a aprendizagem. 

As crianças de 0 a 2 anos, levando em conta, mais uma vez, que 

aprendem por meio da interação com o ambiente complexo, que inclui um espaço, 

um tempo, materiais e no convívio com diferentes pessoas, considera-se que esses 

sujeitos ativos e inteligentes são capazes de construir uma crescente autonomia. 

De acordo com Salek (2010, p. 51) o adulto ainda é ponto principal de 

referência para a criança nessa faixa etária, portanto é necessário que quando a 

criança ingressar na creche “a educadora se coloque no mesmo nível da criança, 

por exemplo, sentando-se no chão para comandar as atividades.”. A criança se 

sentirá mais próxima daquele adulto em questão, estreitando assim os vínculos 

afetivos e consequentemente adaptando-se melhor ao grupo e ao novo ambiente.  

As crianças desde o nascimento movimentam-se, mas ainda sim para que 

seu ato motor venha a tornar-se mais elaborado, se faz necessário que esse 

indivíduo interaja com outros e com o mundo para ampliar as suas possibilidades e 

domínio intencional de um sistema complexo de coordenação de gestos e 

percepções. Assim, o ato motor passa a integrar um sistema de símbolos, 

possibilitando a criança a expressar seus desejos, medos, necessidades por meio 

de uma linguagem corporal e de gestos. 

 De acordo com os pressupostos vygostskianos, a transformação do 

movimento em gesto se dá por um processo complexo que chamamos de 

internalização, que consiste na reconstrução interna, mentalmente, de um processo 

externo. 

 Rego (1995, p. 41) afirma que, 

As funções psicológicas especificamente humanas se originam nas relações 
do indivíduo e seu contexto cultural e social. [...] A cultura é, portanto, parte 
constitutiva da natureza humana, já que sua característica psicológica se dá 
através da internalização dos modos historicamente determinados e 
culturalmente organizados de operar com informações. 
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 Oliveira (1993, p. 38) ainda conclui que “cultura, entretanto, não é 

pensada por Vygotsky como algo pronto, um sistema estático ao qual o indivíduo se 

submete, mas como uma espécie de “palco de negociações”, em que seus membros 

estão num constante movimento de recriação e reinterpretação de informações, 

conceitos e significados”. 

 O movimento, como o gesto, depende de uma combinação de habilidades 

motoras próprias a cada estágio do desenvolvimento humano e, assim, cada grupo 

social tem um jeito próprio de preservar e transmitir a sua cultura. 

 O brincar nesse período é caracterizado pelas possibilidades corporais de 

movimentação e ação no mundo. A brincadeira é desde o início, uma experiência 

que se adquire quando compartilhada e que se enriquece na interação com outros 

indivíduos. 

Kishimoto (2007, p. 258) assegura que, 

No âmbito da educação infantil, a narrativa está presente na conversação, 
no contar e recontar histórias, na expressão gestual e plástica, na 
brincadeira e nas ações que resultam da integração de várias linguagens. 
Se a narrativa dá sentido ao mundo, tornar-se essencial na inclusão do 
cotidiano infantil. 
 

 Inicialmente, a criança realiza ações imitativas, conhece o corpo da mãe e 

o seu próprio, nomeando, identificando e tendo consciência de suas partes, 

mostrando que a dimensão lúdica e corporal é parte integrante da experiência 

humana e cultural.  

Com o passar dos meses, a criança já está mais atenta e observadora, 

podendo interagir com diferentes objetos, dando-lhes novos significados e, assim, 

momentaneamente “transformando-os”. Sendo que esse processo de imaginação 

culminará no jogo simbólico propriamente dito, que irá evoluir para o jogo interativo 

permitindo o desenvolvimento da linguagem. 

 A criança, na faixa etária estudada, explora diferentes espaços 

(ambientes) buscando conhecer seus limites corporais, ampliando seus 

conhecimentos de mundo e de si, bem como suas possibilidades de ação no 

espaço, seus recursos para agir sobre os materiais ali existentes, para se expressar 

e interagir com os seus pares e adultos a sua volta. 

Segundo as Orientações Curriculares para a Educação Infantil (2011, p. 

137), o art. 9º, inciso I, afirma que é necessário, 
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Garantir experiências que promovam o conhecimento de si e do mundo por 
meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que 
possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito 
pelos ritmos e desejos das crianças. (CEARÁ, 2011, p. 137). 

 

Nesse sentido, se faz necessário que as crianças tenham um ambiente 

propício para o seu desenvolvimento, possibilitando-as a explorar criativamente o 

espaço e as suas ações motoras. 

Além disso, a criança precisa estar em contato com diferentes linguagens 

e formas de expressão como verbal, musical, gestual, plástica e dramática que 

possibilitaram a elas diversas vivências com a sua cultura, com o outro, dando-lhes 

oportunidades de investigarem variados materiais, suportes, texturas, sons, 

movimentos, imagens e formas. É nessa relação com o mundo, com o outro e 

consigo mesma que a criança irá construir significados, apropriando-se de 

comportamentos e aprendizagens. 

Até adquirirem linguagem verbal, as crianças se comunicam e aprendem 

por meio do movimento. A ação motora, entendida como gesto, é uma ação 

inteligente e comunicativa. Entretanto, o desenvolvimento intelectual da criança 

depende de seu domínio dos meios sociais do pensamento, ou seja, da linguagem. 

Portanto, a aquisição da fala é uma das grandes conquistas do período da infância 

compreendido entre 0 e 2 anos. 

Segundo Galvão (2004, p. 62), 

No bebê os estados afetivos são, invariavelmente, vividos como sensações 
corporais, e expressos sob a forma de emoções. Com a aquisição da 
linguagem diversificam-se e ampliam-se os motivos dos estados afetivos, 
bem como os recursos para a sua expressão. Tornam-se possíveis 
manifestações afetivas como sentimentos que, diferente das emoções, não 
implicam obrigatoriamente em alterações corporais visíveis. O recurso à fala 
e à representação mental faz com que variações nas disposições afetivas 
possam ser provocadas por situações abstratas e ideias, e possam ser 
expressa por palavras.  

Desde o nascimento que a criança está imersa no mundo da linguagem e 

da cultura de um povo, sendo assim, começa a construir elementos próprios ao 

interagir com um parceiro mais experiente no uso da linguagem.  

O desejo de tornar seu discurso inteligível é apenas um elemento abstrato 
da intenção discursiva em seu todo. O próprio locutor como tal é, em certo 
grau, um respondente, pois não é o primeiro locutor, que rompe pela 
primeira vez o eterno silêncio de um mundo mudo, e pressupõe não só a 
existência do sistema da língua que utiliza, mas também a existência dos 
enunciados anteriores – eminentes dele mesmo ou do outro – aos qual seu 
próprio enunciado está vinculado por algum tipo de relação (fundamenta--se 
nele, polemiza com eles), pura e simplesmente ele já os supõe conhecidos 
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do ouvinte. Cada enunciado é um elo de uma cadeia muito complexa de 
outros enunciados. (BAKTHIN, 2003, p. 291). 

 
Sendo assim, a linguagem é produto da interação de sujeitos históricos, 

portanto, todo discurso é interdiscursivo, atravessado por outras vozes. Nessa 

perspectiva, produzir discurso pressupõe a apropriação dos discursos sociais. Esse 

conhecimento é fundamental ao professor que deve ver na sua atitude responsiva, 

as condições necessárias à comunicação das crianças. 

Ao chegar à creche, a criança de 0 a 2 anos, relaciona-se com outros de 

sua mesma faixa etária, com pessoas (adultos) e crianças mais velhas, na qual esse 

ambiente está repleto de possibilidades que envolvem desde a expressão motora 

até o próprio desenvolvimento da linguagem oral.  

Já que a criança ao ser inserida em um ambiente educacional está 

propícia a experimentar e vivenciar diversas situações do cotidiano que lhe 

impulsionem a construir sua própria identidade, a expressar-se de diferentes modos, 

a conviver com o outro, a superar seus desafios e limites corporais, a experimentar 

materiais e conflitos percebendo assim que existe um mundo a sua volta. 

Salek (2010, p. 53) enfatiza que, 

Nessa faixa etária, as atividades oferecidas às crianças devem permitir que 
elas se locomovam com liberdade e segurança, para que possam adquirir 
maior controle da marcha e dos movimentos corporais como um todo, 
tornando-se cada vez mais independentes. É por meio dessa movimentação 
que ela fará sua exploração do mundo. Os espaços precisam ser amplos e 
sem obstáculos para que a criança não se machuque. Ao mesmo tempo, 
deve haver, ao seu alcance, objetos e brinquedos de tamanhos, cores, 
formas e texturas diversas, em número suficiente para evitar conflitos, uma 
vez que as crianças ainda não conseguem compartilhar brinquedos ou 
brincadeiras. 
 

É importante que o professor tenha intencionalidade ao planejar o que irá 

oferecer para a criança, buscando compreender o desenvolvimento da criança do 

seu grupo. Um olhar atento, sensível, cuidadoso, que espera, que antecipa, olhar 

que conhece, acolhe, envolve, dá segurança e põe limites.  

Esse olhar é que se faz necessário diante da prática diária (rotina) e das 

propostas (plano de aula) do professor para atuar com crianças pequenas. Além 

disso, organizar experiências de aprendizagem e desenvolvimento, de forma que 

possibilitem as crianças a construírem conhecimento é um desafio diário para quem 

atua na área da educação. 
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No capítulo seguinte, apresento o contexto e cenário no qual desenvolvi a 

pesquisa de campo, descrevo o Centro de Educação Infantil (CEI), localizado na 

periferia de Fortaleza, também especifico as ações metodológicas que me 

orientaram durante a pesquisa. 
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3 A INSTITUIÇÃO: CONTEXTOS E CENÁRIOS 

 

 No capítulo anterior, situei a instituição de Educação Infantil brasileira 

num breve processo histórico de construção de sua identidade, enquanto local de 

aprendizagem e desenvolvimento, além de expor alguns processos de 

desenvolvimento das crianças entre um e dois anos de idade desde a maturação 

cerebral até as características cognitivas pertinentes a idade, enfocando sobre a 

ótica das práticas pedagógicas. 

 Nesse capítulo, o foco ocorre no Centro de Educação Infantil, localizado 

na Zona Oeste no município de Fortaleza, onde realizei essa pesquisa, refletindo 

sobre as práticas pedagógicas de duas professoras de Educação Infantil para a 

busca do desenvolvimento da linguagem oral das crianças pertencentes a seus 

respectivos grupos. 

 Além da minha narração sobre a experiência de ser a pesquisadora e não 

a profissional que atua na creche, apresento o cenário da instituição e seus espaços, 

focalizando, principalmente, nas proximidades das salas observadas, as professoras 

e as crianças atendidas, analisando suas ações diárias, seus discursos e suas 

vivências. 

 Ao final do capítulo, apresento algumas tensões que surgiram no decorrer 

das minhas observações, escutas e filmagens, que foram ações que me 

constituíram como pesquisadora durante esse período de dois meses. Busquei estar 

ancorada metodologicamente em Oliveira (1996) que aborda sobre a reflexão do 

olhar, ouvir e escrever numa perspectiva etnográfica com algumas contribuições 

sobre a pesquisa com crianças de Graue; Walsh (2003). 

 

3.1 Contexto do Centro de Educação Infantil e do cenário da pesquisa 

 

 Finalizado o enquadramento teórico, é chegado o momento de especificar 

as metodologias selecionadas e aplicadas para a elaboração desse trabalho. A ação 

metodológica será por uma pesquisa de cunho qualitativo, que apresenta como 

finalidade responder a questões muito particulares que de acordo com Minayo 

(2011, p. 22) “[...] a abordagem qualitativa se aprofunda no mundo dos significados”, 

empregando a etnografia como referencial metodológico.  

 De acordo com Geertz (1989, p. 15),  
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Praticar etnografia é estabelecer relações, selecionar informantes, 
transcrever textos, levantar genealogias, mapear campos, manter um diário, 
e assim por diante. Mas não são essas coisas, as técnicas e os 
procedimentos determinados, que definem o empreendimento. O que o 
define é o tipo de esforço intelectual que ele representa: um risco elaborado 
para uma “descrição densa”. 
 

  O envolvimento natural da pesquisadora no ambiente pesquisado, onde a 

mesma participa ativamente do contexto como professora, exigiu que a pesquisa 

também tivesse um estudo etnográfico incluída nos dados metodológicos. Ao 

observar fatos e analisar dados coletados, o pesquisador busca compreender os 

significados atribuídos pelos próprios sujeitos ao seu contexto, a sua cultura, assim a 

pesquisa etnográfica se utiliza de técnicas voltadas para descrição densa do 

contexto estudado. Nessa pesquisa em questão, a interação entre a pesquisadora e 

o objeto de estudo foi um ponto de partida para a utilização da etnografia.  

 Além disso, o referido trabalho aborda o desenvolvimento da linguagem 

oral em crianças pequenas como uma temática bastante espontânea, uma vez que 

não se tem um controle acerca do momento em que a criança irá verbalizar. A partir 

disso, o método utilizado será o observacional, na qual o estudo por observação 

“apenas observa algo que acontece ou já aconteceu”. (PRODANOV, 2013, p. 37). 

 Graue; Walsh (2003, p. 49) afirmam que a seleção dos instrumentos a 

serem utilizados é um detalhe sublinhado, uma vez que, 

[...] são ferramentas importantes de geração de dados e maneiras 
importantes de garantir que o processo de geração de dados abranja uma 
multiplicidade de perspectivas. Os instrumentos são coisas, coisas 
utilizadas para auxiliar na descrição sistemática querem da medição, quer 
da narrativa. Um bom instrumento torna mais fácil um tipo particular de 
descrição sistemática.  
 

 Os instrumentos de coleta adotados são gerados a partir de observações 

de duas professoras que atuam em salas de creche, por meio de filmagens das 

práticas pedagógicas de cada uma individualmente, roteiro de entrevista com as 

mesmas e análise documental dos planos de aula nos dias em que ocorreram as 

filmagens, a fim de identificar e analisar as estratégias utilizadas pelas docentes 

para o desenvolvimento da linguagem oral das crianças, bem como as interações 

das crianças e suas diferentes linguagens usadas para se expressarem através da 

fala. 

 Realizei observações semanais nas salas de Infantil I e II, a partir de 

filmagens, considerando a faixa etária das crianças e as inúmeras interações 
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constantes que ocorrem nesse ambiente, era preciso mais que um olhar atento, já 

que as crianças são bem ativas corporalmente. As entrevistas com as professoras 

foram realizadas na sala dos professores de forma simples e objetiva, mas antes de 

me ater à escrita das respostas propus uma conversa informal sobre suas vidas. As 

professoras fizeram diversos relatos sobre a vida e a carreira com certa intensidade, 

afinal, muitas vezes, a vida de professora, mãe, esposa ou filha se entrelaçam em 

um processo repleto de sentimentos positivos e negativos. 

 Realizei também uma pesquisa documental, a fim de constatar a partir 

dos planos de aula das professoras, se havia uma correlação entre os escritos e os 

momentos observados em sala de aula, diante da prática diária de forma intencional 

ou não de estímulos para o desenvolvimento oral das crianças. 

 Na pesquisa em ciências humanas todo arcabouço é provisório. A 

construção sobre a experiência nesse campo tem inúmeras perspectivas. Esse CEI 

foi inicialmente escolhido como campo a partir do meu contato próximo com a 

instituição, já que atuo como professora nesse local, como também pelas 

possibilidades de aprendizagem que o espaço possibilita às crianças. Em seguida, 

citarei, no item 3.3, como foi de fato realizar uma pesquisa na própria escola, citando 

algumas vantagens e desvantagens na minha visão enquanto investigadora. 

 Nessa pesquisa, as relações entre ser a pesquisadora/profissional/ 

observadora da creche foram diversas vezes redimensionadas para que os atos da 

observação e do registro tivessem validade. Busquei compreender a criança como 

objeto principal da pesquisa, ao desviar inclusive do (pré)julgamento das atitudes 

das professoras, da comparação, sempre com o foco em suas possibilidades e 

limites.  

 A instituição que foi escolhida para a realização da pesquisa localiza-se 

na Zona Oeste do município de Fortaleza, em funcionamento há 3 anos, que atende 

cerca de 300 crianças na faixa etária entre 1 a 5 anos, foi construída com a 

finalidade de atender as demandas da comunidade local, garantindo os direitos das 

crianças. Outro fator que motivaram a escolha por esse CEI foi por tratar-se de um 

local que busca cumprir as orientações estabelecidas pela Resolução nº 02/10 do 

CME de Fortaleza (2010) que no art. 29 enfatiza, 

Os espaços físicos, os materiais, e equipamentos das Instituições de 
Educação Infantil, sendo indicadores importantes para definição de práticas 
educativas de qualidade, devem respeitar as necessidades de saúde, 
alimentação, proteção, descanso, interação, conforto, higiene, 



35 
 

aprendizagens e aconchego, características das crianças de 0 (zero) a 5 
(cinco) anos, e visar à execução da Proposta Pedagógica adotadas. 

 
 O espaço como promotor de experiências, interações e aprendizagens 

deve propiciar a escuta das crianças, bem como garantir-lhes a prática do cuidar, 

educar e brincar de forma indissociável. Assim, uma educação de qualidade deve 

estar pautada em como os adultos em parceria com as crianças organizam, 

planejam e adequam os espaços oferecidos nas instituições para o desenvolvimento 

das crianças.  

 A instituição consta como data de inauguração 12 de setembro de 2012, 

mas desde o início de março, do mesmo ano, que o CEI realizava o atendimento das 

crianças. Mesmo diante das dificuldades relatadas por uma das professoras 

“começamos a trabalhar com poucos recursos, não tínhamos livros adequados para 

a faixa etária ou brinquedos suficientes”, mas as necessidades das famílias 

demandavam urgência no atendimento. Nos dias atuais, a creche é compreendida 

como um direito da criança, cujo sua essência maior é aliar o cuidado e o educar as 

práticas, fugindo de uma antiga concepção de guarda e assistencialismo. 

 As duas salas observadas, ficam em um hall, na qual se encontram mais 

duas salas de aula, cada uma com 25 m² e em frente a um extenso gramado, onde 

as crianças realizam o momento da rotina denominado de banho de sol, na qual é 

compreendido com um tempo de brincadeiras livres e de interação com os próprios 

adultos e com outras crianças de idades variadas, no sentido de ser permitido às 

crianças escolher a brincadeira, o parceiro, o enredo, como também dirigir e 

controlar sua atividade. 

 Na sala 2, onde ficam as crianças de 1 (um) ano, existem 16 cadeiras e 

colchonetes, 2 estantes de madeira, um armário de ferro, 5 ventiladores, muitos 

brinquedos de plásticos e nas paredes há ganchos para pendurar as mochilas. Na 

sala 3, onde fica as crianças de 2 (dois) anos, existem 6 mesas, 20 cadeiras e 

colchonetes.  

Além disso, há fixo nas paredes murais com os “trabalhinhos”, que são as 

atividades das crianças expostas seguindo uma ordem cronológica dos dias em que 

foram realizadas, a rotina diária sinalizando o que será realizado no decorrer do dia 

para as crianças, uma chamadinha contendo o nome identificado com a foto de cada 

discente, um armário e uma estante de ferro, diversos brinquedos de plástico e 

madeira, bonecas e carros coloridos, além de jogos pedagógicos como blocos 
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lógicos e alinhavo que são placas de madeira, desenhadas e perfuradas no contorno 

do desenho, na qual as crianças inserem por entre os orifícios cordões de amarrar 

tênis. Os alinhavos trabalham a coordenação motora fina, a preensão, o sentido de 

direção, noções de por cima e por baixo, dentro e fora, a atenção, a concentração e 

a coordenação viso-motora (olhar o que se está fazendo). 

 As salas da creche possuem 25 m², todas tem um banheiro padronizado 

com pia, 2 chuveiros, um vaso sanitário de adulto e o piso não é anti-derrapante, 

apontando que essa estrutura (banheiro) são inadequados para o tamanho e 

segurança da criança. Também em cada sala, há uma televisão e DVD que foram 

doações das próprias professoras. 

 A escola ainda conta com uma estrutura de 2 refeitórios, 2 parques, 

sendo um com brinquedos de plástico e outro de madeira, um hall de entrada, 2 

pátios externos, cozinha, 3 almoxarifados, secretaria, sala da coordenação, copa, 

sala dos professores, 10 banheiros (6 destinados para as crianças e 4 para o uso 

adulto), 10 salas de aula (sendo 4 para as turmas de tempo integral e 6 para as de 

tempo parcial) e ao todo o grupo de professoras são compostas por 14 pessoas, na 

qual foram investigadas apenas 2 professoras que atuam com crianças que estudam 

na escola no período integral e que estão compreendidas na faixa etária de 1 a 2 

anos.  

 Participam da turma de Infantil I, 16 crianças entre 1 (um) e 2 (dois) anos 

e na turma de Infantil II, 20 crianças entre 2 (dois) e 3 (três) anos. Entretanto, a 

quantidade de crianças em cada turma excede o número máximo especificado nas 

orientações estabelecidas pela Resolução nº 02/10 do CME de Fortaleza (2010) que 

no art. 17 enfatiza, 

A organização dos grupos decorrerá das especificidades da Proposta 
Pedagógica e não deverá exceder a relação professor (a) – criança descrita 
[...] faixa etária de 1 (um) ano até 8 (oito) crianças para um professor (a) e 
crianças de 2 (dois) a 3 (três) anos até 12 (doze) crianças para um 
professor (a). 
 

 Esse número bem superior ao que citado em lei é um fato que repercute 

nas falas das professoras sobre a dificuldade em dar uma boa qualidade de ensino, 

na qual muitas vezes, a intenção proposta no planejamento não é cumprida de 

maneira desejada, já que diversas situações surgem no decorrer da rotina de sala. 

Citarei um pequeno trecho, que mais à frente será descrito na integra, de uma das 
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entrevistas com as professoras, no intuito de reforçar o que já citamos anteriormente 

sobre o número de crianças nas salas de creche. 

De acordo com a professora Lorena que trabalha com crianças de 2 (dois) 

anos: 

Eu tento planejar tudo de acordo com a faixa etária deles [...] Mas, muitas 
vezes, não fico satisfeita com a aplicação ou os resultados das atividades 
planejadas, porque o número de crianças na sala não contribui para que a 
atividade seja executada ou finalize de forma desejada. Paro no meio da 
roda de conversa para solucionar conflitos entre as crianças ou para suprir 
suas necessidades. (Entrevista em 27/10/2014). 

       Nesta perspectiva, nota-se que a professora reconhece as práticas do 

cuidado como algo necessário atrelado ao atendimento das necessidades, mas 

ainda há certa resistência em compreender essa ação como possibilidade de 

constituição de si e do mundo.   

  

3.2. Observar e analisar: construindo o objeto da pesquisa 

 

 Esse projeto tem como foco de trabalho o desenvolvimento oral da 

criança, observado a partir das interações das crianças com o outro e com o meio 

como as práticas pedagógicas das professoras desenvolvidas na creche, o que 

aconteceu ao longo do segundo semestre de 2014. No período de outubro e 

novembro, foram observados, semanalmente, dois grupos com crianças na faixa 

etária de 1 a 2 anos e 10 meses, permanecendo cerca de 50 minutos nesse espaço 

a cada manhã ou tarde, tendo em vista observar as interações criança-adulto-

criança, aliadas às praticas pedagógicas propostas pela professora. 

 Sendo um estudo de natureza qualitativa com abordagem etnográfica, os 

sujeitos da pesquisa são 2 professoras, que atuam em turmas de tempo integral 

(creche), e as crianças pertencentes a essas salas estão na faixa etária entre 1 e 2 

anos e 10 meses e que foram durante 2 meses observados, a partir de suas 

interações que de acordo com as Orientações Curriculares para a Educação Infantil 

do município de Fortaleza compreende que “Interações são ações compartilhadas 

do professor com as crianças e das crianças entre si. Elas se dão em situações 

concretas por meio dos papéis que os parceiros vão assumindo nas situações”. 

(CEARÁ, 2011, p. 98). 

 Ambas as professoras cursaram graduação em duas universidades 

públicas distintas, a qual apenas uma possui título de Especialista, na área de 



38 
 

alfabetização e letramento, e as mesmas se consideram estar em um nível 

socioeconômico compreendido como baixo.  

Os critérios de escolhas das professoras foram definidos tanto pelo ato 

voluntário em participar da pesquisa como pela idade e tempo de atuação das 

mesmas, sendo a professora Bianca, que ensina crianças na turma de Infantil I, tem 

35 anos e já atua na área da Educação há 14 anos, sendo que nas turmas de 

Educação Infantil há 5 anos. A professora Lorena tem 34 anos, há 7 anos exerce a 

sua profissão com as turmas de Educação Infantil, mas está há 3 anos com crianças 

na turma de Infantil II.  

 Observei que apesar da formação em nível superior, apenas uma das 

professoras priorizou ir além da graduação, buscando ampliar seus conhecimentos 

por meio de uma nova formação. No decorrer deste tópico, procurei me posicionar 

enquanto observadora das relações das crianças e adultos no cotidiano dessa 

Instituição, considerando a minha própria interação com esses sujeitos, já que 

também faço parte dessas interações diárias e do corpo docente.  

 Durante o período de observação, foram feitas além das entrevistas com 

as professoras, filmagens que enfocavam nas interações criança - adulto - criança, 

na qual foi observada a prática da linguagem oral como instrumento de intenção, 

comunicação e desenvolvimento cognitivo. 

 Considerando o pensamento de Vygotsky (1984, p. 87) que aborda “o 

aprendizado desperta vários processos internos de desenvolvimento, que são 

capazes de operar somente quando a criança interage com pessoas em seu 

ambiente e quando em cooperação com seus companheiros.”. 

 A creche torna-se, portanto, um lugar de segurança e referência na vida 

das crianças, já que é onde elas passam 10 horas, entrando de 07h00min da manhã 

e saindo as 17h00min, criam relações pessoais e afetivas com os adultos e outras 

crianças, suprem suas necessidades biológicas e também educacionais. 

 O foco de trabalho desta pesquisa é investigar como as práticas diárias, 

possibilitam ao desenvolvimento da linguagem oral das crianças entre 1 (um) e 2 

(dois) anos de idade o que aconteceu ao longo de 2 meses no ano de 2014. As 

filmagens foram uma das estratégias que me possibilitaram compreender esse 

processo.   

 Em um primeiro momento, apresentei para a coordenadora e professoras, 

que iriam participar da pesquisa da Instituição, o meu pré-projeto, detalhando os 
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objetivos e os objetos da pesquisa para que as mesmas compreendessem a 

importância desse estudo para posterior evolução na prática pedagógica para o 

desenvolvimento oral das crianças. 

 Em um momento seguinte, no período de outubro e novembro, duas 

vezes na semana frequentei as turmas de Infantil I e II, permanecendo cerca de 50 

minutos em cada sala, tendo em vista observar as interações que aconteciam no 

ambiente e as praticas pedagógicas das professoras nas diversas situações como 

roda de conversa, banho de sol ou a troca de roupas. 

 Nesse período, realizei as observações por meio de filmagens, analisei o 

plano de aula, na qual pude identificar alguns aspectos sobre a intencionalidade do 

mesmo e realizei entrevistas com as professoras responsáveis pela sala, com o 

objetivo de obter delas qual a importância das suas práticas pedagógicas como 

estímulo do desenvolvimento oral das crianças. 

 O meu objeto de pesquisa começou a ser delineado, quando comecei a 

observar e refletir sobre as situações que foram sendo vividas no decorrer desse 

tempo, buscando descrever densamente as experiências que foram sendo 

analisadas, mas ainda considerando que apesar de eu fazer parte daquele grupo iria 

me ater aos objetivos da pesquisa e ao objeto a ser pesquisado. 

 Na sala de aula, eu procurava localizar-me em um determinado ponto da 

sala, em que a minha presença pouco afetasse ou interferisse nas realizações 

diárias da prática das professoras e assim eu pudesse ter uma visão geral dos 

adultos e crianças, observar e filmar as práticas ocorridas, além de realizar algumas 

anotações pertinentes para a pesquisa.  

Oi Tia Paloma. O que tá fazendo? Olha o David... (algo incompreensível foi 
mencionado) Tinha a formiga tia, viu? A criança ficou parada na frente da 
câmera observando as minhas ações. Em seguida, ficou ao meu lado para 
também ver o que eu estava filmando. A partir daí fez diversos 
apontamentos para a lente da câmera e tentou manter novamente um 
diálogo É o Rodigo, é? Porém, como não houve retorno para a sua questão 
por parte da pesquisadora a criança saiu e foi-se juntar ao grupo. (Filmagem 
em 03/11/2014). 
 

 Ainda sim, uma ou outra criança tentava alguma forma de interação como 

quando uma delas, mesmo eu não mantendo contato visual com a mesma, ficou 

olhando para a filmadora e conversou o objeto em questão como se estivesse 

conversando com a observadora.  
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 O intuito de não manter contato visual com as crianças, mesmo eu sendo 

conhecida por elas, era o de não interferir no trabalho da professora, enquanto eu 

estava filmando. Entretanto, no decorrer da pesquisa as interações com as crianças 

e a pesquisadora foram surgindo de forma espontânea como também geradas pelo 

fator curiosidade, de ambas, para o novo, na qual no decorrer do capítulo 4, 

apresentarei algumas dessas situações.  

 

3.3 O “desenrolar” da pesquisa 

 

 No cotidiano da creche eu buscava estar próxima, apesar de manter 

distância, construindo algo que fosse suficiente para um marco entre a lógica dos 

adultos e das crianças, principalmente, das relações entre eles. Além disso, estar 

atuando como pesquisadora e observadora dentro da própria instituição de trabalho 

me trouxeram vantagens e desvantagens.  

 Conhecer a Instituição e os profissionais que constituem esse espaço, a 

organização da rotina já tão familiar, as crianças e seus familiares trazem para mim 

uma segurança sobre a escrita dos fatos e situações que permeiam minha pesquisa. 

Entretanto, construir um respeito, no sentido da ética, dos acontecimentos foi algo 

imprevisível tanto para mim como para o grupo que foi pesquisado.  

 Outro fato que compreendi como desvantagem foi enfatizar o meu olhar 

de pesquisadora acima de qualquer relação já criada nesse ambiente, que no 

momento da pesquisa já não era tão hostil como antes, já que as professoras, no 

início, demonstraram não estar tão à vontade quando a pesquisadora entrava na 

sala ou quando pediram para cortar das gravações algumas situações para elas 

“desconfortáveis” como nos momentos de espera ou conflitos. Citar as práticas das 

professoras, desvelando com a filmadora situações que nem mesmo quem estava 

presente conseguiu perceber, além de fazer críticas positivas e negativas ao 

trabalho de cada docente foi algo que precisei utilizar de extrema consciência e, 

muitas vezes, de uma forma cortês e ética durante a escrita desse trabalho em 

questão.  

 Procurando responder aos questionamentos formulados no início, o 

referencial ancorado em Wallon, Vygotsky e Airmad (1998), assim como as ideias de 

Bakhtin, ajudou-me a compreender e observar as inferências do campo de pesquisa. 

Realizei filmagens das crianças e adultos em diferentes momentos da rotina como 
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banho de sol, roda de história, tempo de parque (momento livre de brincadeiras 

entre as crianças) e roda de conversa, além de uma entrevista com as professoras 

sobre a visão delas acerca da importância do desenvolvimento oral das crianças e 

uma análise documental do plano de aula dos períodos em que ocorreram as 

filmagens. 

 Registrar com contornos mais firmes sobre as práticas pedagógicas, 

expondo os “imponderáveis da vida como realmente é”, ou seja, as rotinas, os 

detalhes do cotidiano, a partir das filmagens foram de extrema relevância para que 

eu continuasse a usar do meu olhar de pesquisadora para ressaltar o que é 

importante nessa pesquisa. No sentido de organizar a inteligibilidade para o que foi 

vivido sempre me realizava pergunta que foi disparador para a construção dessa 

pesquisa: As crianças pequenas, que frequentam a creche, são estimuladas para o 

desenvolvimento da linguagem oral? 

 A creche como lugar de desenvolvimento e aprendizado, que orienta tanto 

para a construção de comportamentos próprios da cultura como para a elaboração 

de outras experiências para que aconteça a brincadeira. Essas construções de 

conhecimento são bastante ricas no intuito de ampliar nas crianças sobre o seu 

conhecimento de mundo social, além de fomentar suas próprias construções. 

 O Parecer CNE/CEB Nº 20/09 e a Resolução CNE/CEB nº 05/09, que 

define as Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil (2009) reconhece que, o 

art. 9º aponta diversos princípios norteadores para o atendimento de crianças 

pequenas nas instituições de Educação Infantil brasileira na qual o inciso II merece 

um destaque apropriado para esse momento da discussão, sendo que o primeiro 

afirma sobre a importância de “favorecer a imersão das crianças nas diferentes 

linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de 

expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical”. 

 Em locais com boa organização de tempo e espaço, a criança poderá 

apropriar-se de jogos e papéis sociais, por meio da imitação, da interação com 

colegas, da estruturação de cenas imaginárias como ao falar por telefone ou até 

mesmo ao incorporar da fala do outro na própria fala para articular e estabelecer 

uma comunicação, seja por gestos, músicas, artes ou fala, com o outro. 

Considerando que, desde o nascimento, que a criança estabelece laços 

comunicativos, como também a interação com os parceiros mais próximos (pais, 

irmãos, avós), desenvolvendo-se como um ser único, mas historicamente marcado. 
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 Essas situações nos convocam a pensar sobre o campo da pesquisa. De 

acordo com Amorim (2001, p. 29), para o pesquisador, o desafio que se coloca é o 

de ser hóspede e anfitrião ao mesmo tempo, ou seja, acolher e distanciar-se, abrigar 

e traduzir. Algumas observações iniciais foram complicadas na minha busca em ser 

hóspede e anfitrião ao mesmo tempo, na construção do meu “ser pesquisadora”, 

Ao entrar na sala de Infantil II, pela manhã, no momento da chegada das 
crianças, me deparo com todas sentadas em cadeiras formando um meio 
círculo para a primeira troca de roupa (trocar as fardas pela roupa de 
brincar). Há diferentes interações entre elas – algumas conversam entre si, 
outras choram e tentam ser consoladas pelos próprios colegas ou 
professoras, algumas manipulam os seus pertences pessoais que estão 
dentro das mochilas. 
 
Sento-me em uma cadeira no canto esquerdo da sala, ligo a filmadora e 
começo as filmagens. Duas crianças sentadas próximo de mim começam a 
conversar entre si “é a tia (risos) meu pai veio aqui [...] da tapioca - primeira 
criança”; “a minha mãe que veio, foi sim - segunda criança” e a apontar para 
minha câmera, realizando diversos gestos como acenar e a sorrirem. Ao 
comando da professora as crianças que vão sendo nomeadas começam a 
despir-se, entregando suas fardas para a professora guardar em um 
depósito e procurando uma muda (short e blusa) na mochila para se vestir. 
Algumas realizam com bastante autonomia, outras necessitam de mediação 
do adulto para terminar de se vestirem e algumas crianças ajudam seus 
colegas a vestir ou despir-se “tira, vai [...] o ‘toti - short’(pausa) assim ó” e 
mostram como faz para tirar o short (puxando o que está vestida para baixo) 
na tentativa do outro realizar essa mesma ação. 
  
Percebo que outras crianças entram em conflitos (empurrões e mordida), 
mas não vejo uma causa aparente. Logo em seguida, a professora 
intervém, separando-os em cadeiras distantes e após dizendo a cada um 
individualmente: “bater é feio, isso machuca o amigo e ele fica triste”.  
Ainda não me sinto à vontade em estar na sala de aula das minhas colegas 
de trabalho. Não mantenho contato visual com o grupo e assim que termino 
esse momento de observação retiro-me da sala, agradecendo a professora. 
(Filmagem em 06/10/2014). 

 
 Percebo um grande desafio das educadoras em aliar a quantidade de 

crianças com a qualidade de “estar juntos”, como um grande desafio diário, na qual 

há muitas variáveis que interferem nessa qualidade como, por exemplo, os conflitos 

ou mesmo a parceria entre professora e auxiliar, mas não me deterei a esse 

aspecto. Isso, muitas vezes, reflete na interação que estava sendo muito pouco 

proveitosa.  

 Para definirmos melhor o que seria qualidade, citamos Moss (2002) 

sintetizou o conceito de qualidade em alguns critérios, 

1) A qualidade é um conceito reativo, baseados em valores; 
2) Definir qualidade é um processo importante por si mesmo, oferecendo 

oportunidades para compartilhar, discutir e entender valores, ideias, 
conhecimentos e experiências; 
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3) O processo deve ser participativo e democrático, envolvendo grupos 
diferentes que incluem alunos, famílias e profissionais; 

4) As necessidades, as perspectivas e os valores desses grupos podem 
divergir; 

5) Portanto, definir qualidade é um processo dinâmico, contínuo, requer 
revisões e nunca chega a um enunciado definitivo. (MOSS, 2002, p. 20-
21). 
 

 Sendo assim, a meu ver, nesse momento da chegada, essa qualidade de 

proximidade e interação da professora com as crianças apresentava-se de certa 

forma minimamente. Ainda sim, por mais que haja uma justificativa plausível citada 

no item anterior sobre a quantidade de crianças e a qualidade da prática pedagógica 

isso não pode sempre justificar o “empobrecimento” da ação pedagógica diária como 

das próprias interações entre crianças e professoras, até mesmo limitando de forma 

tão restrita os diálogos que permeiam essa relação. 

 Ao não participar da rotina da sala ou mesmo ao não tentar ajudar a 

solucionar um conflito que aconteceu tão próximo a mim, foi onde começou a se 

demarcar o meu limite de ser a pesquisadora, a hóspede.  

 Em algumas filmagens, percebemos que diversas ações comunicativas 

foram expressas tanto pelas crianças (falas, gestos e ações práticas) quanto pelas 

professoras (falas e ações práticas). No entanto, quando comparada à filmagem 

com o que era descrito no plano de aula, exposto no recorte logo abaixo, não foi 

percebido onde a professora havia citado a intencionalidade para o estímulo e 

desenvolvimento da fala.  

 

O QUÊ? PARA QUÊ? EM QUAL TEMPO? COMO? 

Inciso I - 
Experiências que 
promovam o 
conhecimento de si 

Conviver com o 
outro; 
Reconhecer a sua 
própria imagem; 

 

CHEGADA 

ACOLHIDA 

Acolhendo as crianças com 
muita alegria, estimule-as a 
guardarem suas mochilas nos 
locais de suas fotos. 

Inciso IV – 
Experiências que 
recriem relações 
espaciais 

Possibilitar as 
crianças a se 
deslocarem com 
destreza pelo 
espaço; 

 

BANHO DE SOL 

Gramado - Explorando com as 
crianças o entorno do gramado, 
brinque com elas de pega-
pega, incentivando-as a 
correrem para pegar que for 
nomeado. 

(Recorte do plano de aula pertencente à turma de Infantil II em 06/10/14). 

 Entretanto, há de certa forma uma intencionalidade, mas está implícita 

nas situações de interações das próprias crianças (quando se comunicam entre si 

ou na tentativa de ajudar outro) ou quando a professora media um conflito, apenas 

não foi evidenciado no plano. 
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Em alguns momentos, foi inconsciente ou até mesmo rotineiro envolver-

me em situações de interação com as crianças como quando participei do diálogo, 

com crianças de 2 (dois) anos, na roda de conversa sobre os macacos que irei citar 

mais a frente no capítulo 3, ainda mais específico no item 3.3 “Oralidade e 

interações”.  

 Ainda que com a filmadora ligada e em mãos, tentando não manter 

contato visual foi inerente a minha pessoa, enquanto professora da creche e 

convivendo diariamente com essas crianças, não responder a alguns 

questionamentos feitos pelas crianças para mim que nesse momento estava atrás 

da câmera sobre como o macaco subiu rápido na árvore, se eu vi quando ele subiu 

ou sobre o que ele come. Outras situações “conflitantes” com as crianças 

envolvendo a filmadora serão detalhadas a seguir no quarto capítulo. 

 No decorrer do próximo capítulo, apresento a análise documental e as 

entrevistas com as professoras com o propósito de analisar o que foi proposto pelas 

professoras para o desenvolvimento da linguagem oral, bem como seus discursos 

sobre a importância dessa aquisição, além de outro item denominado de “outras 

linguagens” que me permitiu compreender melhor quais as estratégias das crianças 

para se fazer entender por outros sujeitos.  
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4 O COTIDIANO DAS CRIANÇAS: ONDE ESTÁ A LINGUAGEM ORAL? 

 

 No primeiro capítulo, abordamos sobre o desenvolvimento da criança na 

faixa etária de 1 a 2 anos, com algumas contribuições da neuropsicológica, além de 

embasamento teórico em Vygotsky, Wallon e Airmad (1998) para que pudesse 

compreender melhor o processo de aquisição da linguagem oral pela criança. No 

segundo capítulo, situei o cenário e o contexto da creche, às professoras e às 

crianças que foram protagonistas dessa pesquisa, buscando conhecer e 

compreender o cotidiano. 

 Nesse capítulo serão discutidas as possibilidades de aquisição da 

linguagem que a creche oferece para as crianças pequenas. A intenção é evidenciar 

as técnicas utilizadas para que haja essa apropriação, através da análise dos planos 

de aula e das filmagens.  

Ao mesmo tempo em que, procure situar as diferentes linguagens da 

criança como ações comunicativas e de expressão de seus desejos, vontades e 

necessidades, ou seja, momentos em que pude observar nas iniciativas gestuais, 

sensoriais e afetivas novas formas de produzir linguagem, novas formas de 

manifestação de seus comportamentos e atitudes, novos modos de relacionar-se 

consigo mesmas e com outros sujeitos.  

 As falas das professoras, os equipamentos e os espaços da creche, a 

rotina, a burocracia e hierarquia das práticas, a forma de relação dos sujeitos 

envolvidos contribuem para o como acontece à visibilidade das crianças nesse meio, 

de forma a contribuir ou não para apropriação de uma fala adequada e com 

significados. Por um lado, há, de forma bem presente, as expectativas da cultura dos 

adultos nesse processo de aquisição. Por outro, como as atividades propostas pelas 

professoras apresentam uma intencionalidade para que as crianças ampliem a sua 

oralidade? Essa investigação sobre a intenção será avaliada através do plano de 

aula das professoras. 

      Nesse contexto, as oportunidades de estimulação da fala e do 

pensamento são, muitas vezes, pouco aproveitadas deixando as falas dos adultos 

bem mais presentes.  Isso ficou evidente, logo que comecei a utilizar a filmadora 

para registrar as ações do cotidiano. A seguir, descrevo uma situação que foi filmada 

em 20/10/2014. 
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No momento do desjejum, primeira alimentação das crianças feita na 
creche, as 07h40min da manhã, duas crianças disputavam por uma cadeira 
situada na ponta da mesa. Muitos gritos evidenciaram essa disputa. Elas 
sentaram-se juntas, uma empurrou a outra com as mãos, até que o 
“inesperado” aconteceu: uma mordida. Choro. A professora que até então 
tinha permitido que as crianças resolvessem seu impasse não aprovou 
muito a atitude de uma delas, fato que ficou evidente pelo seu olhar. Sua 
intervenção foi retirar a criança que mordeu da até então disputa e colocar a 
criança que foi mordida na cadeira disputada e repreender a outra que 
mordeu. Fica aqui estabelecido à fala do adulto foi a que preponderou 
diante da situação, já que não houve um momento de reflexão por parte das 
crianças diante do ocorrido, nem ao menos a escuta delas. 

 

 Essa situação mostra que apesar do professor estimular a fala em alguns 

momentos como a roda de história (que enfocaremos mais adiante) em outras 

situações fica evidente a predominância do discurso do adulto, diante de uma 

situação que apesar de presenciar, o mesmo não experimentou os sentimentos e 

“falas” das crianças como também não as permitiu expor esses sentimentos. 

 Paralelamente, esse evento faz refletir sobre o papel do adulto na 

instituição de Educação Infantil em relação às construções das falas das crianças. 

Os diálogos existem, porém ainda se faz necessário ouvir as crianças, seus anseios, 

as alteridades que surgem no decorrer da rotina, dando relevância e um feedback ao 

que for escutado de cada criança.  

O espaço permite essas possibilidades, mas ainda o olhar dos adultos se 

volta para a distribuição de crianças nas cadeiras, se todas receberão o alimento, se 

ainda sentem fome, mostrando que a prática do cuidado na diagramação do tempo e 

espaço ainda se faz bem mais presente e intensa. 

 

4.1 Análise documental 

 

 No decorrer dos dias, as crianças participam da rotina diária que foi 

estabelecida a partir dos tempos que não podem faltar, portanto delimitando, mas 

ainda sim dando possibilidades de flexibilidade na escrita do planejamento da 

professora. Nesse sentido, as crianças são “obrigadas” a seguir um horário já 

determinado pelos adultos para as realizações das ações de cuidar, educar e 

brincar.  

  O quadro a seguir traz a rotina das crianças do Centro de Educação 

Infantil que foi observado ao longo desse semestre. 
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QUADRO 1 
Rotina diária das crianças de 1 e 2 anos com respectivo horário e tempos em outubro de 2014. 

HORÁRIO TEMPOS 

07:00 às 07:40 Chegada/Acolhida 

07:40 às 08:00 Desjejum 

08:00 às 08:30 Banho de sol 

08:30 às 08:40 Higiene 

08:40 às 09:00 Roda de conversa e música 

09:00 às 09:20 Lanche 

09:20 às 09:40 Construção do conhecimento de si e de mundo 

09:40 às 10:20 Banho 

10:20 às 10:40 Almoço 

10:40 às 11:00 Higiene  

11:00 às 13:20 Repouso 

13:20 às 13:40 Organização da sala 

13:40 às 14:00 Lanche 

14:00 às 14:20 Roda de história 

14:20 às 14:40 Construção do conhecimento de si e de mundo 

14:40 às 15:20 Tempo de parque 

15:20 às 16:00 Banho  

16:00 às 16:20 Jantar 

16:20 às 16:40 Higiene 

16:40 às 16:50 Organização para a saída 

16:50 às 17:00 Saída 

 

 Os tempos fundamentais da rotina diária da Educação Infantil foram 

indicados pelo Programa Alfabetização na Idade Certa, como também são 

embasados pela Resolução CNE/CEB nº 05/09, que define as Diretrizes Curriculares 

para a Educação Infantil (2009), tendo como única exceção o “Banho de sol” que foi 

acrescido nesse plano pela necessidade do grupo em proporcionar um momento 

que a criança pudesse em um espaço amplo aprenderem a movimentar-se de 

diversas maneiras, compreendendo os seus limites e possibilidades, ampliando suas 

destrezas corporais como correr, rolar, pular e pudessem iniciar o processo de 

construção do esquema corporal. Os demais tempos presentes na tabela a seguir 

serão disponibilizados nos anexos. 

 Para Zabalza (1998, p. 240), 
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A escola é um lugar artificial. Um lugar que as crianças não escolhem, mas 
que outros escolhem por elas, e tampouco escolhem as pessoas com as 
quais convivem nesse lugar. Além disso, é um dos poucos lugares nos 
quais estamos obrigados a estar [...] que tem um objetivo muito preciso: 
conseguir aproximar as crianças da cultura. Se não fizer isso, a escola não 
serve para nada. 

  

 Apesar de a Instituição ser um espaço de aprendizado da cultura, muitas 

vezes do adulto, a criança, como já citado, anteriormente, é produtora de uma 

cultura própria com suas falas, gestos e movimentos próprios. A rotina da creche em 

questão pouco estimula as crianças a pensar estrategicamente, mesmo 

considerando a rotina como um processo construtivo que possa permitir a criança 

expor suas intenções e reflexões sobre as experiências desenvolvidas ou até 

mesmo possibilitá-las a participar ativamente dessa rotina mantendo-as motivadas e 

interessadas.  

 Há inúmeros pontos negativos, como exemplo, o excesso de crianças na 

sala, e positivos como o fato dos professores terem 1/3 de planejamento que 

equivale a um dia e meio fora de sala, que poderiam ser citados no decorrer desse 

capítulo, mas o que se deve levar em consideração é que as crianças estão 

presentes na escola diariamente e o planejamento do professor deve ser instigante, 

criativo e que as incentive a pensar, refletindo sobre suas ações e não seja algo 

inflexível, apenas para seguir uma rotina ou para cumprir o que é estabelecido por 

um órgão superior. 

 Ainda de acordo com a rotina, seguem as falas das professoras 

entrevistadas: 

Bianca que atua com crianças de 1 (um) ano: 

 
O planejamento segue uma grade já pré-estabelecida com os tempos que 
não podem faltar, mas que já foi alterada várias vezes e (pausa para 
pensar), no começo eles não compreendiam a rotina, mas hoje eles já 
entendem melhor. Eles passam o dia na creche, tem o desjejum, banho de 
sol, ai depois lavam as mãos e vão lanchar, tomam banho e o repouso. À 
tarde quando acordam lancham, contamos a história, eles brincam, tomam 
banho de novo, vão jantar e depois pra casa. É isso. (Entrevista em 
27/10/14). 

 
Lorena que atua com crianças de 2 (dois) anos: 

Quando elas chegam, elas são acolhidas a gente faz uma acolhida diferente 
que pode ser com abraço, uns abraçando os outros, pode ser também com 
música ou pode ser uma acolhida com as outras turmas; depois nos 
organizamos e cada um vai tirando a sua “roupinha”, colocando na mochila, 
fazendo a troca e roupas. Depois a gente vem pro desjejum; depois a gente 
tem o momento da brincadeira, no banho de sol, que é em torno de meia 
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hora; ai eles voltam pra sala pra higiene ai vai pro refeitório lanchar; ai 
depois do lanche eles têm uma rápida atividade que é o tempo de parque. 
Depois, eles tomam banho, né? Vão para o almoço, após o banho vão para 
o almoço aí então é o momento do repouso. Quando acordam eles 
lancham; após o lanche vem a contação de história, seguida de uma 
atividade é (pausa); depois eles param para o banho da tarde, né? Tem o 
momento do jantar e faz uma rodinha final com músicas direcionadas para 
guardar o material e sentar pra aguardar a saída. (Entrevista em 27/10/14). 

Nesse sentido, a rotina tem influência costumeira na ação do cotidiano, 

estimular a criança no desenvolvimento social, cognitivo como também nos atos de 

raciocinar e refletir até mesmo no desenvolvimento da função simbólica e da 

linguagem. Ou seja, as crianças na faixa etária estudada se beneficiam com do 

quadro estruturante que propicia a rotina com seus horários e suas repetições. 

A seguir, seguem dois eventos em turmas distintas, mas com os mesmos 

tempos que não podem faltar, que demonstra esse tipo de “emolduramento”, na qual 

as possibilidades das crianças apresentam-se mais limitadas ao percurso que os 

adultos já determinaram dentro do tempo planejado. A ação de refletir sobre o que 

propor para as crianças nesses dois eventos, possivelmente, não foi dado uma 

importância significativa, já que o adulto deveria ter, nesses tempos, criado 

situações que desafiassem as crianças a ampliarem o seu pensamento atual, 

contribuindo para a construção do conhecimento. 

O QUÊ? PARA QUÊ? EM QUAL 
TEMPO? 

COMO? 

Inciso I - 
Experiências de 
movimentação 
ampla. 

Conhecer diferentes 
formas de pular; 
Desenvolver a 
motricidade. 

CHEGADA / 
ACOLHIDA 

Recepcionando as crianças com 
bambolês fixos no chão para 
que elas passem por dentro ou 
pulem até entrarem na sala. 

Inciso I - 
Experiências de 
movimentação 
ampla. 

Perceber as 
possibilidades e 
limites do seu próprio 
corpo. 

BANHO DE SOL Deixando as crianças livres para 
explorem o espaço como 
também o próprio corpo, seus 
limites e possibilidades. 

Inciso I - 
Experiências 
expressivas e 
motoras. 

Reconhecer as 
partes do corpo; 
Ampliar as destrezas 
motoras (mão); 
Adquirir noções de 
higiene. 

RODA DE 
CONVERSA E 

MÚSICA 

Apresentando para as crianças 
a música “Lava uma, lava outra, 
lava uma mão” – Arnaldo 
Antunes com fantoches de mão 
estimule-as a imitarem as ações 
dos fantoches como bater as 
mãos, o modo de lavá-las, etc. 

Inciso I - 
Experiências 
expressivas e 
motoras. 

Expressar-se através 
do desenho; 
Explorar a 
motricidade fina; 
Construir a sua 
identidade corporal. 

TEMPO DA 
EXPLORAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO 

DO 
CONHECIMEN-
TO DE SI E DO 

MUNDO  
 

Entregando folhas de papel 60 
kg e giz de cera para que cada 
criança, estimulando a 
realizarem seus próprios 
desenhos. Depois, desenho o 
formato das mãos de cada 
criança no papel do seu 
desenho para que elas possam 
levar pra casa no final do dia. 

(Recorte do plano de aula pertencente à turma do Infantil I em: 04/11/14). 
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O QUÊ? PARA QUÊ? EM QUAL TEMPO? COMO? 

Inciso I - 
Experiências 
que promovam 
o conhecimento 
de si. 

Conviver com o 
outro; 
Reconhecer a sua 
própria imagem. 

CHEGADA 

ACOLHIDA 

Acolhendo as crianças com 
muita alegria, estimule-as a 
guardarem suas mochilas nos 
locais de suas fotos. 

Inciso IV - 
Experiências 
que recriem 
relações 
espaciais. 

Estimular os 
movimentos 
corporais; 
Realizar suas 
próprias escolhas. 

BANHO DE SOL Parquinho de madeira – 
Brincando com as crianças de 
confeccionar bolos, castelos, 
montinhos com areia molhada, 
estimule-as a interagirem com 
os baldes e pás. 

Inciso VIII - 
Experiências 
que incentivem 
a curiosidade, a 
exploração e o 
questionamento; 
Inciso II – 
Experiências 
nas diferentes 
linguagens 
musical e visual. 

Favorecer a 
discriminação 
auditiva e associativa 
entre os objetos e 
suas qualidades 
sonoras; 
Ampliar o 
vocabulário; 
Estimular a 
criatividade e a 
curiosidade. 

RODA DE 

CONVERSA E 

MÚSICA 

Caixa surpresa – Colocando 
alguns objetos dentro da caixa, 
estimule as crianças a 
descobrirem o que há dentro. 
Sacuda a caixa para que ouçam 
o som, motivando-as a 
imaginarem o que há dentro. 
Depois, retirando um a um, 
peça que os nomeie. 

Inciso I – 
Experiências 
que promovam 
o conhecimento 
e de si e do 
mundo. 

Estimular a 
integração das 
crianças; 
Explorar os objetos. 

TEMPO DA 
EXPLORAÇÃO E 

CONSTRUÇÃO DO 
CONHECIMENTO DE 

SI E DO MUNDO  
 

Disponibilizando a caixa de 
brinquedos, deixe as crianças 
explorarem os objetos, 
livremente, atribuindo-lhes o 
seu uso convencional ou algum 
outro. 

(Recorte do plano de aula pertencente à turma do Infantil II em: 30/10/14). 

 A rotina é estruturadora do ambiente, dos adultos e das crianças. Ela é 

necessária, mas também pode tornar-se aprisionadora de processos críticos, 

criativos e relações que as crianças poderiam estabelecer no ambiente escolar.  

 No diálogo com Zabalza (1998) foi possível estabelecer como uma rotina 

pode ser coerente, de forma a estruturar sistematicamente os tempos, sem que a 

torne uma “prisão” para as crianças. Para o autor a rotina diária deve atingir, 

[...] alguns objetivos importantes como proporcionar à criança a 
oportunidade de expor intenções, tomar decisões, concretizá-las e, mais 
adiante, realizar as suas experiências com outras crianças e adultos; ajudar 
a criança a compreender o que é tempo, através da sequência de tempos 
que se repetem sistematicamente; ajudar a criança a controlar o seu tempo, 
sem necessidade de que o adulto lhe diga o que deve fazer quando acabar 
uma atividade; dar à criança a oportunidade de ter experiência de muitos 
tipos de interação, seja com outras crianças, seja com adultos; dar-lhe a 
oportunidade de trabalhar sozinha, em dupla, em pequeno e grande grupo; 
proporcionar à criança oportunidades para trabalhar em diversos ambientes, 
dentro da aula da escola infantil, no recreio ao ar livre e, inclusive, na 
comunidade. (ZABALZA, 1998, p. 187). 
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 Outro ponto que merece destaque no decorrer da análise dos planos de aula 

é a repetição de algumas experiências no decorrer da semana, principalmente nos 

tempos denominados de chegada, higiene e alimentação e saída, na qual os 

considero nessa perspectiva os menos importantes, já que a réplica se faz constante 

e não há mudanças nas ações como vou apresentar no recorte abaixo. 

O QUE? PARA QUE? EM QUAL TEMPO? COMO? 

Inciso: I - 
Experiências que 
possibilitem a 
expressão da 
individualidade 

Conviver com o outro; 
Interagir a partir dos 
jogos; 
Ampliar a motricidade e 
o tempo de 
concentração; 

CHEGADA 

ACOLHIDA 

Acolhendo as crianças 
com animação, 
estimule-as a 
escolherem com qual 
jogo desejam brincar 
(engenheiro, encaixe, 
sucata). 
 

Inciso V – 
Experiências que 
ampliem a 
participação em 
atividades 
individuais 
VI – Experiências 
que possibilitem a 
elaboração da 
autonomia 

Estimular a curiosidade 
das crianças 
sobre  hábitos 
alimentares mais 
saudáveis; 
Reconhecer os sabores 
das comidas; 
Promover a autonomia; 
Reconhecer as partes 
do corpo; 
Vestir-se e despir-se; 
Refletir sobre suas 
posturas; 
 

 

TEMPO DA 

ALIMENTAÇÃO E 

HIGIENE 

Proporcionando as 
crianças momentos de 
interação com o 
alimento, deixe-as 
alimentarem sozinhas, 
observando a 
quantidade de comida 
que levam a boca, 
como seguram a colher 
e os sabores 
experimentados.  
Quem quer tomar 
banho agora?  
As crianças que 
mostrarem-se 
interessadas em tomar 
banho assim que 
ouvirem esse 
questionamento, 
incentive-as a tirarem 
as vestimentas e 
guardarem nas 
mochilas. Por fim, 
mostre as outras que 
não se mostraram 
interessadas no banho 
que naquele momento 
devemos tomar banho 
para ficarmos limpos e 
estimule a retirarem as 
roupas, guardar na 
mochila e tomarem 
banho. 
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Inciso IV – 
Experiências de 
orientação temporal 
III – Experiências de 
narrativas 

Ampliar a noção de 
tempo; 
Manter um diálogo; 
Compreender 
questionamentos; 
Estimular a memória; 

 

SAÍDA 

Antes de irmos embora, 
converse com as 
crianças sobre o nosso 
dia na creche, 
estimulando-as a 
verbalizarem o que 
fizemos, comemos ou 
brincamos. 

    (Recorte dos planos de aula pertencente à turma de Infantil II em 10/11/14 e 13/11/14). 

 

O QUÊ? PARA QUÊ? EM QUAL TEMPO? COMO? 

Inciso I - 
Experiências que 
possibilitem a 
expressão da 
individualidade 

Conviver com o outro; 
Ampliar a motricidade e 
o tempo de 
concentração; 

CHEGADA 

ACOLHIDA 

Acolhendo as crianças 
com bolas coloridas, 
estimule-as brincarem 
com as bolas em 
harmonia com os outros. 

Inciso V – 
Experiências que 
ampliem a 
participação em 
atividades 
individuais 
VI – Experiências 
que possibilitem a 
elaboração da 
autonomia 

Estimular a curiosidade 
das crianças 
sobre  hábitos 
alimentares mais 
saudáveis; 
Reconhecer os sabores 
das comidas; 
Promover a autonomia; 
Reconhecer as partes 
do corpo; 
Vestir-se e despir-se; 
Refletir sobre suas 
posturas; 
 

TEMPO DA 

ALIMENTAÇÃO E 

HIGIENE 

Proporcionando as 
crianças momentos de 
interação com o 
alimento, deixe-as 
alimentarem sozinhas, 
observando a 
quantidade de comida 
que levam a boca, como 
seguram a colher e os 
sabores 
experimentados.  
Incentive as crianças a 
tirarem as vestimentas e 
guardarem nas 
mochilas. Por fim, 
mostre as outras que 
não se mostraram 
interessadas no banho 
que naquele momento 
devemos tomar banho 
para ficarmos limpos e 
estimule a retirarem as 
roupas, guardar na 
mochila e tomarem 
banho. 

Inciso IV – 
Experiências de 
orientação temporal 
III – Experiências 
de narrativas 

Ampliar a noção de 
tempo; 
Manter um diálogo; 
Compreender 
questionamentos; 
Estimular a memória; 

 

SAÍDA 

Cantando canções de 
saída como “Já está na 
hora de ir para casa”, 
mostre-as que o dia 
chegou ao fim. 

    (Recorte dos planos de aula pertencente à turma de Infantil II em 11/11/14 e 14/11/14). 

 Nesse contexto, essas atividades pedagógicas propõem à criança uma 

rotina diária de certa forma coerente, mas ainda há uma presença marcante sobre o 

desejo do adulto como no tempo que não pode faltar denominado de saída, no dia 

11/11/14, além da música “Já está na hora de ir para casa”, as crianças também 
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poderiam propor quais músicas queriam entoar naquele momento. Observa-se que 

há de certa forma um enquadramento, delimitando, muitas vezes, a desenvoltura 

dos movimentos e gestos, como a apropriação de uma linguagem oral mais 

rebuscada que permita a criança a desenvolver a sua criticidade e pensamento 

lógico. 

 As crianças poderiam estar mais presentes nessas situações como 

propondo que elas escolham o que querem fazer antes de retornarem a sua 

residência. Outra opção de possibilidade é delegar ao outro adulto presente na sala, 

que no caso é a auxiliar educacional, que também possibilite a essas crianças 

estímulos, através da divisão do grupo em dois grupos menores dando uma maior 

possibilidade que todas as crianças falem sobre o seu dia na instituição ou que 

escolham cada um a sua música e que todas possam ser cantadas. 

 Zabalza (1998, p. 51) afirma que, 

Todos somos conscientes de que a linguagem é uma das peças-chave da 
Educação Infantil. É sobre a linguagem que vai sendo construído o 
pensamento e a capacidade de decodificar a realidade e a própria 
experiência, ou seja, a capacidade de aprender. 
 

 Sendo assim, devemos proporcionar às crianças um ambiente e uma 

rotina rica em estímulos como quando as incentivamos a expressarem oralmente ou 

nos momentos de interação do grupo, tornando, assim, a linguagem a protagonista 

das relações estabelecidas nesse ambiente. 

4.2. Entrevistas 

 De acordo com Amorim (2001, p. 28), 

 
[...] o outro é aquele que quero encontrar e aquele cuja impossibilidade de 
encontro integra o próprio princípio de pesquisa. Sem reconhecimento da 
alteridade não há objeto de pesquisa, e isto faz com que toda tentativa de 
compreensão e de diálogo se construa sempre na referência dos limites 
dessa tentativa. 

  
 Sendo assim, essa pesquisa não se trata de compreender o outro, a 

criança ou adulto, em sua totalidade, mas de construir um texto de pesquisa onde 

tanto os sentidos produzidos pela pesquisadora quanto os produzidos pelas crianças 

e adultos pesquisados pudessem aflorar no decorrer do trabalho. 

Realizei as entrevistas com as duas docentes na sala dos professores, na qual 

abordei, inicialmente, sobre o seu contexto socioeconômico e um pouco da sua vida 
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pessoal. Em seguida, realizei algumas questões como: Para você, qual a 

importância do desenvolvimento da linguagem oral para as crianças na faixa etária 

que você atua? Você alia as suas praticas pedagógicas de forma intencional que 

possibilite e estimule a oralidade das crianças? Como?  

 Esses questionamentos foram fundamentais para a compreensão da 

intencionalidade delas quando propõem uma atividade para que a criança venha a 

ampliar a sua oralidade, além de entender como ocorrem esses estímulos no 

cotidiano de cada uma, já que são de turmas distintas. 

Em alguns momentos, durante as entrevistas, parecia que as professoras 

estavam receosas de falar algo que pudesse comprometê-las, fato observado 

durante as longas pausas no discurso. 

A professora Bianca que atua com crianças de 1 (um) ano, transpareceu 

que estava um pouco nervosa sobre o que eu ira perguntar no momento da 

entrevista que aconteceu em novembro. Balançou as pernas e durante toda a 

interlocução a mesma permaneceu de braços cruzados.  

Quando comecei a abordá-la sobre seus aspectos socioeconômicos 

numa fala bem mais coloquial, Bianca sentiu-se um pouco mais à vontade, mas 

manteve respostas curtas. No entanto quando aprofundei os questionamentos para 

suas práticas diárias pediu que parasse a gravação e, assim, ela pudesse refletir 

sobre a pergunta para responder. Já a professora Lorena, que trabalha com crianças 

de 2 anos, respondeu aos questionamentos de maneira bem mais abrangente, 

buscando formular suas respostas de forma coerente. 

Inicialmente, questionei a elas sobre a importância do desenvolvimento 

oral para as crianças na faixa etária de 1 e 2 anos, sendo que a faixa etária era 

determinada de acordo com a professora. 

Professora Lorena que atua com crianças de 2 anos afirmou que: 

 
[...] bem. é importante porque a linguagem oral vai estabelecer a interação 
da criança com o adulto e com as demais crianças. Porque quando ela 
desenvolve a oralidade a comunicação fica mais fácil, o pensamento dela 
amplia melhor, o pensamento tanto simbólico, as interações [...] tudo, tudo 
depende. Enquanto a criança não desenvolve a linguagem oral a 
comunicação dela se restringe muito e quando ela passa a falar a gente 
passa a entender melhor tanto ela pode expressar e a gente percebe 
melhor o desejo, as vontades e o conhecimento. (Entrevista em 27/10/14). 

 
Destaca-se nesse discurso como que a professora compreende sobre a 

importância da oralidade para as crianças. As interações e as formas de 
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comunicação são um fato importante nessa fala, já que são temas que vêm sendo 

abordados no decorrer da pesquisa. Ela compreende que há valor na aquisição da 

oralidade para que as crianças possam se expressar de forma mais compreensível 

para o adulto e o mesmo possa sanar suas necessidades. 

Bakhtin (2003, p. 289) afirma que “todo enunciado é um elo numa cadeia 

discursiva”. A produção da linguagem da criança apresenta-se como continuidade 

do que iniciou anteriormente, provocando assim um desenvolvimento particular no 

início e consequentemente de sua apropriação, através das experiências individuais 

e coletivas que darão uma amplitude no processo do desenvolvimento da oralidade.  

A professora Bianca, no contexto das crianças de 1 (um) ano, nos 

informou que: 

Bom [...] o desenvolvimento da linguagem oral é bom tanto no 
relacionamento criança-criança quanto do professor com as crianças como 
se comunicar, porque ela vai possibilitar a entender o que a criança já 
consegue falar o que sente e o que tem vontade. (Entrevista em 27/10/14). 

 
Nessa segunda entrevista percebe-se que o pensamento da professora 

Bianca segue de forma bem parecida o mesmo percurso da professora Lorena, na 

qual compreendesse que a linguagem oral permite a criança pequena a expressar 

seus desejos, vontade e necessidades. A reflexão das professoras acerca do 

desenvolvimento oral apresenta-se de uma maneira simples, delineada na 

perspectiva do senso comum, mas há a compreensão uníssona de que é a partir da 

interação que essa aquisição da oralidade se amplia. 

Em um segundo questionamento foi abordado acerca das práticas 

pedagógicas das professoras e sobre como elas aliam as suas práticas de forma a 

estimular as crianças para a aquisição da oralidade. A professora Bianca de uma 

maneira bem objetiva respondeu que: “Ao cantar músicas, ao estimular as crianças 

a falarem o nome delas, dos personagens da história, dos objetos da sala [...] e tudo 

tem uma intencionalidade”. (Entrevista em 27/10/14). 

Em outro depoimento a professora Lorena afirmou que, 

 
Tudo eu tento planejar de acordo com a faixa etária deles, nada que fique 
incompreensível, porque tem que ser de acordo com o desenvolvimento de 
cada um. As histórias, as atividades, né? E bem diferenciado pra permitir 
[...] pra respeitar o tempo de concentração e o tempo de interesse né? E a 
própria faixa etária, né? Nesse caso, são as conversas informais, as 
histórias voltadas pra elas, às atividades bem [...] com bastantes artes, né? 
Que também instiguem o pensamento e isso. 
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Percebe-se que elas entendem como estímulos para o desenvolvimento 

da linguagem oral os momentos da rotina que já compreende esses objetivos como 

na roda de conversa ou de histórias, quando cantam músicas. Entretanto, a 

oralidade está presente o dia inteiro na rotina das crianças. As professoras estão 

constantemente mantendo um “diálogo”, de certa forma, com as crianças seja para 

elogiar ou para lhes chamar atenção.  

Ainda há nessas situações uma tendência de minimizar as ações de 

educar, potencializando as de cuidado em relação à criança de 1 (um) ano. Nota-se 

a pobreza de estímulos na fala da professora Bianca. A fala é tida com um exercício 

de repetição, não há um aperfeiçoamento da mesma. Quais as possibilidades que 

as crianças têm em buscar novas formas de expressão? E de pensar? Ou até 

mesmo de refletir sobre as suas ações?  

As crianças precisam de oportunidade para falar sobre as suas 

experiências vividas em casa ou na creche, os estímulos devem ter uma ousadia na 

busca de criar certas dificuldades para que a criança venha a refletir sobre suas 

próprias ideias e ações, esboçando seus pensamentos de forma oral e a fala do 

adulto deve ser coerente com a idade para que as crianças compreendam o que 

está sendo exposto a elas. Expressar desejos e necessidades são ações 

importantes, mas ainda é necessário que os adultos sejam receptivos às sugestões 

das crianças, ou seja, aprender a ouvi-las, dando uma importância real ao as 

contribuições de cada uma e não apenas realizar um mero exercício de repetição. 

Já a professora Lorena apresenta-se mais atenta a sua intencionalidade, 

buscando não só a fala das crianças, mas também a linguagem como estimuladora 

do pensamento, ou seja, que ajude a criança se expressar com o outro as suas 

intenções comunicativas. 

As entrevistas tiveram, inicialmente, certa descontração, mas à medida 

que as perguntas foram sendo concretizadas no plano real, a tensão foi o 

sentimento mais sentido por mim nesse momento. Enfim, considerar a fala das 

professoras tecendo críticas positivas e negativas ainda me traz um desequilíbrio 

não emocional, mas de como redigir tais avaliações de suas práticas. A busca por 

gestos, por troca de olhares, gritos, falas e tantas outras formas de expressão das 

crianças fomentaram essa pesquisa.  

Mas ainda há um longo caminho a percorrer para que essas formas de 

comunicação sejam reconhecidas e valorizadas pelas professoras que atuam com 
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crianças na faixa etária de 1 a 2 anos, possibilitando que esses indivíduos além de 

ter um bom desenvolvimento de sua oralidade sejam estimulados a pensar, refletir 

sobre suas ações e acontecimentos, evoluindo de acordo com Zabalza (1998, p. 

198) “de um sistema de formas muito simples e concretas para as formas mais 

complexas e abstratas”. 

 
4.3 Oralidade e interações 

 

 Kishimoto (2007, p. 259) aponta que “a linguagem quando usada como 

representação, indicador de iniciativa, e protagonismo da criança, possibilita a 

tomada de consciência, a comunicação e as relações sociais”. Valorizar as vozes 

das crianças, enriquecendo os processos comunicativos, através de jogos como 

parlendas, músicas, conversas com perguntas e feedbacks da fala possibilitariam a 

criança a conquistar a linguagem, dando uma maior autonomia a seus pensamentos. 

 Conversar com as crianças deveria ser uma ação contínua e diária. Nas 

salas com crianças pequenas costumam ouvir mais gritos das crianças do que o 

atendimento e esforço do professor em transformar essa forma de comunicação em 

uma linguagem compreensiva e mais elaborada, imperando principalmente a fala do 

adulto, ainda como infantilizada ou estereotipada, afastando os sujeitos ali presentes 

da linguagem complexa.  

Durante a gravação da interação criança-criança, no momento do banho de 
sol, observei que duas crianças, da turma de infantil 1, estavam sentadas 
em cadeiras e percebo que enquanto uma canta a canção popular “Boi da 
cara preta” a outra realiza uma segunda voz da canção repetindo a palavra 
“boi” diversas vezes. Após algumas repetições, essa segunda criança 
começou a entoar trechos da canção “Boi da cara peta” (pausa) “pega o” 
(pausa) “caeta”. (Filmagem em 16/09/2014). 

 A situação acima demonstra que as interações das crianças entre si são 

repletas de significados comunicativos, tendo aquele tempo do banho de sol como 

um espaço dialógico, na qual elas exploravam com afinco inúmeras linguagens. Os 

atos das crianças pequenas ganham sentido no mundo social que participam. 

Entretanto, o que mais chama atenção, é por não vermos a participação de 

nenhuma professora nessa situação de diálogo e interação entre as crianças.  

 Observam-se pausas nos trechos da canção entoadas pela segunda 

criança participante desse evento, geradas por uma disfluência que se faz presente 

como parte do processo de aquisição de linguagem da criança. Para Oliveira; 
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Cunha; Santos (2013) “disfluências são todas as rupturas que podem ocorrer no 

fluxo da fala de qualquer falante”. Essas rupturas estão ligadas à dinâmica do 

pensamento da criança que de acordo com Galvão (1995, p. 77): “a linguagem é o 

instrumento e suporte indispensável aos progressos do pensamento. Entre o 

pensamento e a linguagem existe uma relação de reciprocidade: a linguagem 

exprime o pensamento ao mesmo tempo em que age como estruturado do mesmo”. 

Justamente, nesse processo que ocorrem essas pausas geradas pela rapidez do 

pensamento em detrimento da linguagem. 

Na sala de Infantil I, entrei no momento do tempo de parque, na qual é um 
tempo da rotina destinado a brincadeiras livres das crianças e o papel do 
professor deve ser o de propor espaços estruturados, oferecendo 
brinquedos e materiais diversificados em um determinado tempo 
cronológico suficiente para o desenvolvimento de brincadeiras pelas 
próprias crianças. 

Sentei no chão, próximo onde as crianças brincavam com uma caixa de 
sucata, logo mais de três crianças se aproximam de mim e tentam pegar a 
filmadora ou ficam atrás “Cadê?”; “Deixa eu ver” e nesse meio de interação 
e descoberta começam a surgir alguns conflitos que percebo pelo olhar da 
professora não gostar de tal situação. Sendo assim, guardo a filmadora e 
permaneço no local utilizando apenas papel e caneta para registrar o que 
for de mais significativo para a pesquisa.  

As crianças começam a interagir com os objetos que lhes repreentaram 
algum significado como pentes, colheres, panelas, copos, sandálias de 
cabresto, fazendo uso em si ou nos outros. Uma delas, um menino, pegou 
um pente e veio pentear o meu cabelo, outro em seguida, apertou um vidro 
de shampoo vazio sobre a minha cabeça e mostrou-me gestualmente como 
eu deveria fazer a minha higienização. Os outros vocalizam e gritam alto. 
Alguns brincam de dar comida às bonecas ou colocá-las para dormir, 
virando-as para baixo e balançando com as mãos as costas. Uma menina 
me serve algo no copo, eu o levo a boca e logo após a criança me informa 
“tá quente”. Paro de realizar a ação inicial, assopro e volto a levar o copo à 
boca.  

Noto a satisfação da criança quando eu concluo a ação de acordo com o 
seu desejo. Enquanto isso, outras crianças começam repetir a minha ação 
de pegar copos, assoprarem e “fingirem” beber algo, mas novamente os 
conflitos recomeçam, já que não há copos suficientes para todos. Retorno o 
meu olhar para a professora que realiza algumas anotações em seu 
caderno de registro e não dá muita importância ao conflito que começa a 
ser gerado. (Filmagem em 15/10/2014). 
 

 Em muitos momentos da observação, do grupo de crianças de 1 (um) 

ano, os conflitos são bem mais frequentes, já que a linguagem oral ainda está em 

processo de aquisição. Sendo assim, situações adversas acontecem a todo instante, 

principalmente geradas pelos desejos e necessidades de uma criança não ser 

compreendida por outra.  
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 Algumas poucas crianças já conseguem manter um diálogo mais 

complexo com frases curtas de até duas palavras, demonstrando, também, 

compreensão de questionamentos por meio das respostas esperadas, outras, a 

maior parcela do grupo ainda não detém esse domínio, expressando-se por 

vocalizações diversas, gritos e muitos gestos para manter uma comunicação com o 

outro ou até mesmo para ser compreendida. 

 Essas situações me concederam caracterizar aquilo que eu já 

pesquisava: a linguagem oral como promotora de possibilidades de a criança 

“acender” uma nova forma de pensamento, relacionando-se com outros sujeitos de 

modo ativo e criativo. 

 A comunicação oral com as crianças pequenas deve ser mantida ao longo 

da rotina da creche (na chegada ao recepcioná-los, durante as refeições e repouso, 

brincadeiras), sendo todos esses momentos propícios para olhar em seus olhos e 

lhes dando um retorno em relação as suas comunicações verbais, no caso as 

crianças falantes, e não verbais, as crianças que ainda estão em processo de 

apropriação da linguagem oral, como os gestos (ação motora), balbucios, gritos, 

choro e expressões faciais. 

 Filho (2001, p. 136) afirma que,  

O desenvolvimento da linguagem oral, portanto, não se dá de forma natural 
nem magicamente, mas através da qualidade da interação do adulto com a 
criança, da interação entre as próprias crianças e, inclusive, dos momentos 
em que as crianças passam diante da televisão. 
 

 Em outro momento da rotina, entre o banho e a troca de roupas, quando 

entrei na sala para mais uma observação percebi na turma de Infantil II a presença 

nítida da televisão, na qual as crianças sentavam-se em frente para assistir algum 

filme, enquanto aguardavam serem chamados de dois em dois para tomarem banho. 

Nesse dia, as crianças se movimentaram livremente pelo espaço da sala e 
pegaram as cadeiras, que ficam enfileiradas na parte de trás da sala, 
colocaram-nas em frente à televisão e aguardaram a professora chegar com 
a caixa de dvd. Alguns gritavam “A peppa tia”, outra menina próxima a mim 
pedia pelo “Dejus (pausa com choramingo) eu qué o do Dejus”. Algumas 
meninas disputavam por uma cadeira cor de rosa na qual uma delas dizia “é 
minha, sai (alguns empurrões foram dados) eu quero a rosa” e outras 
repetiam o seu discurso “é minha, sai”. 

Finalmente, a professora colocou o filme da “Formiga e a Neve” do projeto 
em estudo “Formiguinha” e as crianças começaram a se acalmar em suas 
cadeiras, observando o que acontecia com a formiga no decorrer do filme. À 
medida que, a história ia sendo visualizada pelo grupo, algumas crianças 
verbalizavam os nomes de alguns dos personagens como gato, “au-au” – 
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cachorro, rato, demonstrando que havia uma interação com a 
televisão.(Filmagem em 05/11/14). 

 
 Essa situação convoca a mais uma reflexão sobre as práticas 

pedagógicas e o desenvolvimento oral das crianças. Em vários momentos da 

pesquisa eu percebia que as crianças comunicavam seus desejos e vontades. 

Entretanto, em algumas situações da rotina mais conflitantes ou que lhe exigem uma 

atenção mais completa a individualidade de cada criança como os tempos do banho 

ou refeições, não havia um retorno por parte da professora sobre a escuta das 

crianças.  

 Contudo, mesmo diante das dificuldades da sala, faz-se necessário 

manter um diálogo com as crianças, escutando as suas opiniões e desejos, além de 

oportunizar que as mesmas tenham um senso crítico como realizando uma “votação” 

entre dois filmes para que elas decidam o que irão assistir ou outra forma de 

intervenção e não colocar mais uma vez a vontade do adulto sobreposta à da 

criança. 

  Nesse evento em questão, a professora medeia as crianças no seu 

processo de vestir, tirar e guardar as vestimentas na bolsa, não tendo tanta atenção 

às diversas comunicações que as crianças estão mantendo entre si e com a 

televisão. Esse contato com a linguagem oral era uma boa oportunidade para a 

professora buscar aperfeiçoá-la, ampliando o repertório linguístico da criança, além 

de investir para que haja uma fala mais elaborada que como já mencionou Zabalza 

(1998, p. 51) depende da “interação com os educadores (as) é fundamental”. 

 Nesse contexto, observei que nas salas de aula há uma heterogeneidade 

de falas. Existem crianças com mutismo seletivo, algumas com uma fala ininteligível, 

outras tantas falam sílabas aleatórias ou palavras-chaves, que representam um 

objeto ou uma frase completa, e um pequeno grupo apresenta uma construção 

frasal (sujeito + predicado + complemento) mais elaborada com duas ou mais 

palavras compondo essa sintaxe. Um fator interessante é que apesar da estrutura 

linguística ainda está em processo de apropriação, a maioria das crianças apresenta 

uma boa compreensão da rotina, de situações vividas ou mesmo para executar 

comandos. 

 Entretanto, ao se refletir que é muito comum ouvir das professoras, que 

as crianças ainda falam “palavras ou sílabas soltas” ou “que ainda não constroem 

frases”, mas para as crianças que estão no seu processo de aquisição da oralidade 
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não é correto realizar esse tipo de afirmação, já que até mesmo uma fala 

monossilábica representa um universo de significados. À medida que a criança tem 

o contato com outros indivíduos em um grupo bem heterogêneo como na sala de 

aula, a linguagem oral começa a se desenvolver a partir desse sistema de trocas 

entre adultos e crianças. 

 Durante uma filmagem ao ar livre com a turma do Infantil II, pude 

perceber diversas situações de linguagem oral sendo construídas na forma de 

diálogos entre os participantes desse momento que ao meu olhar de pesquisadora 

foi bem interessante para as crianças, já que as mesmas “fugiram” um pouco da 

rotina e puderam interagir bem mais fora das paredes da sala de aula, 

estabelecendo ações comunicativas mais elaboradas. 

A professora estende uma colcha verde no gramado, onde as crianças 
sentam-se algumas com as pernas cruzadas outras com as pernas 
esticadas, a meu ver é como se sentem mais confortáveis. Logo após a 
professora começou a cantar uma canção que introduz aquele momento 
chamado de roda de conversa e as crianças lhe acompanham cantando 
trechos e imitando seus gestos. “Eu vou te contar uma história, agora 
atenção que começa aqui no meio da palma da minha mão e no meio tem 
uma linha ligada ao coração que sabia dessa história antes mesmo da 
canção. Bate as mãos, bate as mãos no mundo da fantasia agora vamos 
pensar qual será a historinha que nos vamos escutar. Qual será a 
historinhaaaaaa?”. 
 
As crianças escutam a história atentamente, na qual a professora usou 
como recurso um fantoche de macaco para contar a história e as crianças. 
Havia diversas entonações graves e agudas no decorrer da história para 
representar a voz do papai macaco e do macaquinho, respectivamente. 
Além de uma canção que o papai macaco sempre cantava para o 
macaquinho e que as crianças cantavam, gesticulando. Ao final a 
professora realizou alguns questionamentos como qual o nome da história 
ou qual o nome dos personagens ou como era a música que o papai 
macaco cantava para o macaquinho? E nesse meio de perguntas, muitas 
das crianças respondiam o que era esperado, algumas criavam alguma 
resposta, mas o que realmente me chamou atenção foi que um grupo 
observava os movimentos das plantas no alto da árvore como se 
procurassem por algo.  
 
À medida que fui me aproximando para gravar as ações desse grupo que 
olhavam para o alto da árvore uma das crianças virou-se na minha direção 
e disse, apontando para a árvore, “ele pula ali”. Foi tão espontânea a fala 
dessa criança que a minha reação só poderia ser a de saber quem pula 
“Quem pula? O maaao – macaco pula ali”. A criança, um menino, continua 
apontando para cima e dizendo “Ele pula ali”. Resolvo, então, instigar a 
criança a responder outros questionamentos. “E o que ele comeu o quê? 
Banana, a banana ó comeu assim” e nesse momento, ele imitou a ação de 
comer banana. “Vixi que macaco sabido”. Outra criança, agora uma menina, 
também se aproximou e disse “Ele comeu lá em cima”. Comeu lá em cima? 
E obtive mais uma resposta “Foi”. (Filmagem em 05/11/14) 
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 A necessidade das crianças expressarem por gestos, ainda é bem 

evidente nesse evento, porém as construções frasais vão dando lugar a uma 

expressão bem mais elaborada.  

O interesse pela natureza, nesse caso pelos animais, despertou o 

interesse das crianças, resultando em diálogos espontâneos e repletos de 

simbologias e significados, além de discussões interessantes. As perguntas, nesse 

caso, foram instrumentos importantes para o incentivo da linguagem, na busca de 

estimular as crianças a esclarecerem sobre alguns fatos em questão.  

 Outro fato importante observado é quando se dá espaço para as crianças 

falem e expor seus pensamentos como também quando as escutamos, nota-se de 

forma bem evidente a satisfação pelo fato de suas falas estarem sendo valorizadas. 

Além disso, essas interações possibilitam que as mesmas ampliem seus 

vocabulários, refinando e transmitindo mais palavras ou frases bem mais 

elaboradas. 

 Outro episódio que foi observado aconteceu, na turma do Infantil II, 

durante o desjejum, enquanto a professora cantava algumas canções, aguardando a 

auxiliar trazer a refeição para as crianças. 

Algumas canções foram entoadas no período de cerca de 10 minutos com o 
intuito de acalmar as crianças para que elas esperassem sentadas nas 
cadeiras o desjejum. Em um determinado momento, a professora canta uma 
canção bem popular na creche chamada “Bruxa” algumas crianças 
cantavam juntas e outras brincavam com as partes de seus corpos, 
algumas passavam a língua na mesa, outras interagiam com as crianças da 
outra turma, mas o foco da filmagem foi mais intenso em uma menina que 
observava a professora, balançando a cabeça negativamente. 
 
Ao final da canção, a mesma falou “Tia não é assim a música”, a professora 
não compreendendo o motivo, já que cantou a música como de costume, 
questionou a mesma “Por quê?” e a criança disse “É assim ó”. Nesse 
momento, ela começou a cantar e gesticular a canção “Bruxa”, cantando a 
canção, utilizando uma boa coerência das palavras e frases. 
Compreendemos, então, que o fato da canção não ter sido gesticulada, a 
menina a considerou incorreta. (Filmagem em 17/11/2014). 

 
 De acordo com Bakhtin (apud SOUZA, 1994, p. 98), 

Os indivíduos não recebem a língua pronta para ser usada; eles penetram 
na corrente da comunicação verbal; ou melhor, somente quando mergulham 
nessa corrente é que sua consciência desperta e começa a operar... Os 
sujeitos não "adquirem a língua materna”; é nela e por meio dela que ocorre 
o primeiro despertar da consciência.  
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 No jogo de palavras utilizadas nesse episódio fica evidente que a 

comunicação verbal foi gerada a partir de questionamentos da professora acerca da 

reflexão de uma criança sobre o que ela considerava errôneo na canção, mantendo 

um diálogo compreensivo e repleto de significados. Essa oportunidade de interação 

verbal da criança com o adulto, além de intensificar as relações comunicativas ainda 

oportunizou o que tanto é enfatizado pelos estudiosos que é a escuta da criança.  

 Nesse momento, começo a responder o questionamento realizado no 

título do quarto capítulo “Onde está a linguagem oral?”. Está presente nas diversas 

relações que são formadas na creche entre crianças e adultos falantes que são 

intencionais ou não, realizadas a partir de questionamentos ou para que seja 

comunicado algo entre os indivíduos até mesmo durante as situações adversas que 

acontecem diariamente mesmo que haja a sobreposição da fala do adulto, ainda 

sim, a uma linguagem oral do adulto e uma linguagem expressiva da criança que 

utiliza, nessas ocasiões, o corpo ou gritos, já que a sua voz foi abafada em 

detrimento da situação negativa. 

 Conforme Souza citando Vygotsky (1994, p. 127), 

O momento crucial ocorre por volta dos dois anos, quando as curvas do 
pensamento pré-linguístico e da linguagem pré-intelectual se encontram e 
se juntam, iniciando um novo tipo de organização do pensamento e da 
linguagem. Nesse momento o pensamento torna-se verbal e a fala, racional. 
A criança descobre, ainda que difusamente, que cada coisa, tem seu nome 
e a fala começa a servir ao intelecto e os pensamentos começam a ser 
verbalizados. Para Vygotsky, o pensamento e a palavra não são ligados por 
um elo primário, mas, ao longo da evolução do pensamento e da fala tem 
início uma conexão entre ambos, que se modifica e se desenvolve. 

 

Em outro dia na turma de Infantil I, deparo-me com outra experiência 

positiva em relação ao destaque da linguagem oral como precursora da interação 

entre adulto e criança. 

Durante uma filmagem da roda de conversa do Infantil I, a professora 
Bianca canta algumas canções infantis. Em um determinado momento, ela 
questiona as crianças sobre qual a música elas querem ouvir agora e, 
imediatamente, as crianças dizem a palavra “Boi”, representando a música 
“Boi da cara preta”, mas, então, a professora diz que já cantamos essa e 
refaz a pergunta inicial “qual outra música podemos cantar?” e uma menina 
diz do “poco” – porco. A professora interpreta essa palavra como a música 
“Seu Lobato” e começa a cantar uma música, na qual no decorrer dela 
surgem diversos animais, bem como a representação de seus sons 
(onomatopeia). No meio da canção, essa mesma menina interrompe a 
canção com uma história de um porco que mora na sua casa. A professora 
para de cantar a música e lhe dá atenção, interagindo com a criança para 
descobrir mais sobre esse porco. A professora questiona “Mas esse porco é 
grande ou pequeno?” e a criança responde tanto oralmente “pequeno tia” 
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como gestualmente, representando tamanho do animal pelas mãos 
próximas. Entretanto, a professora questiona novamente para averiguar a 
veracidade de tal fato, mas só que ao contrário “O seu porco é pequeno ou 
grande?” e a criança agora altera a sua resposta inicial, dizendo “grande”.   

 
 Analisando a perspectiva de Wallon que descreve como a criança 

pequena se deixa influenciar pela última palavra pronunciada, Rego (2008, p. 80) 

observa que, 

Na dinâmica própria dos pares, os termos se associam independentemente 
de sua significação objetiva. Podem associar-se por critérios subjetivos ou 
sob a influência de aspectos sensório-motores da linguagem, como 
analogias fonéticas e assonâncias. A criança pode associar uma ideia à 
outra mais pela sonoridade das palavras do que por uma coerência de 
sentido entre as ideias ou delas com o contexto da frase. São frequentes as 
situações em que a palavra, com suas qualidades sonoras ou semânticas, 
que impele o pensamento. 
 

 Entendo que essa atitude da professora mostra-se como uma iniciativa 

comunicacional. Apesar da interpretação inicial da professora sobre “o porco”, ela 

permitiu que a criança expusesse seu pensamento no decorrer da roda de conversa, 

demonstrando assim a aproximação dos dois lados (professor-criança), 

aproximando-os.  

 Entrevistas e filmagens foram circunstâncias de grande tensão e 

descobertas. Durante a minha pesquisa senti uma grande necessidade de mostrar 

ao grupo pesquisado, as duas vertentes, vantagens e desvantagens, do trabalho 

para que compreendesse que havia pontos a serem pontuados, posteriormente, 

quanto ao trabalho desenvolvido para o desenvolvimento da linguagem oral das 

crianças pequenas, mas que havia também ações positivas.  

O foco nas crianças em alguns momentos foi bem complexo, mostrando 

que as trocas que ocorreram foram de fato além das expectativas, observei muitas 

expressões, balbucios e sentimentos antagônicos durante esse momento. 

 Enfim, considerar a aquisição da linguagem oral como um processo 

primordial para as relações estabelecidas, implica que as professoras 

compreenderam o procedimento de escuta das crianças, além dos estímulos orais 

diários como parte da prática pedagógica, como mostrou a pesquisa. 

Intencionalmente ou não, essas ações devem ser contínuas de modo que as 

crianças expressem suas falas e as aprimorem, a fim de se relacionarem entre si e 

com o outro, de modo mais compreensível, além de torná-las seres pensantes e 

reflexivos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O objetivo principal dessa pesquisa foi Investigar como as práticas 

pedagógicas, de duas professoras que atuam na Educação Infantil, visam o 

desenvolvimento oral em crianças de 1 a 2 anos. Para tanto, fiz uma pesquisa de 

cunho qualitativo, mas também com inspirações etnográficas em um CEI 

pertencente à rede pública de Fortaleza. Neste contexto, apoiada em autores e 

conceitos acerca do desenvolvimento cerebral até a aquisição da linguagem oral, 

especialmente em Mikhail Bakhtin, Henri Wallon, Alexander Luria e Lev Vygotsky, 

busquei desvelar que a criança desde o seu nascimento está inserida em uma 

cultura oral, na qual sua capacidade linguística vai aprimorando-se à medida do seu 

desenvolvimento cerebral como a partir de sua interação com outros indivíduos mais 

velhos. 

 A pesquisa problematiza como as propostas pedagógicas aplicadas pelas 

professoras apresentam uma intencionalidade para que as crianças pequenas 

ampliem a sua oralidade, ou seja, a perspectiva da cultura oral e das interações, 

buscando nas ações cotidianas a aquisição da linguagem oral. A filmagem, o roteiro 

de entrevista e a análise documental funcionaram como recurso metodológico que 

contribuíram para dar visibilidade às estratégias das professoras, bem como para 

mostrar que uma criança na faixa etária entre 1 e 2 anos pode engrandecer seu 

vocabulário, ao expor modos de comunicação e trocas orais, através de estímulos 

diários em diversos contextos da rotina na creche. 

 O caminho trilhado permite apontar conclusões em dois aspectos do 

trabalho no campo da creche, os quais embora sejam interligados, podem ser 

analisados separadamente, uma vez que suas particularidades sejam respeitadas: o 

cuidar na creche, considerado como função principal e o foco no desenvolvimento 

da linguagem oral de crianças compreendidas entre 1 e 2 anos. Adiante, focalizarei 

os dois aspectos, apresentando suas contribuições para a pesquisa. 

 A história da creche no Brasil foi marcada por um viés sanitarista, além de 

propor a sociedade um ideal de guarda, cuidado, proteção e assistência das 

crianças, garantindo aos pais, nesse contexto socioeconômico principalmente a 

mãe, a participação no mercado de trabalho. 

 Entretanto, essas ações de assistir e cuidar têm sido papéis fundamentais 

femininos, atrelados ao sentimento maternal. Visto que as educadoras não são 
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mães das crianças, mas o vínculo afetivo criado é forte e singular. Ainda hoje, esse 

contexto ainda é muito presente em diversas instituições de Educação Infantil. A 

função pedagógica é compreendida na teoria como um processo de mudanças nos 

modos de pensar, agir e sentir, mas quando se averigua a realidade das salas de 

crianças pequenas, essas condutas são frequentemente substituídas pelo cuidado. 

Esse caminho teórico permite focalizar o trabalho das professoras da creche, 

questionando sobre suas práticas pedagógicas e intencionalidades para que haja o 

desenvolvimento da linguagem oral das crianças. A partir desse ponto de vista 

surgem questões como: As crianças pequenas que frequentam a creche, são 

estimuladas para o desenvolvimento da linguagem oral? As atividades propostas 

pelas professoras apresentam uma intencionalidade para que as crianças ampliem a 

sua oralidade? Como se compreende a “intenção”? O que significa “estimular”? 

 Airmad (1998) afirma que a formação da linguagem ocorre em uma rede 

de comunicação na qual as primeiras palavras e o vocabulário são construídos. 

Evidentemente, foram consideradas as interações criança – adulto como fator 

central para que a aquisição da fala. Os momentos em que observei os grupos de 

crianças e adultos proporcionaram diversas reflexões acerca das práticas 

pedagógicas propostas, do conhecimento sobre o desenvolvimento da criança de 

acordo com a sua faixa etária, a escuta e o “feedback” dos adultos para as crianças 

incluindo-as como indivíduos principais desse processo. 

 Em muitas situações da pesquisa de campo, seja na observação 

(filmagem) ou entrevistas, eu percebia as práticas do cuidado se sobrepondo às 

experiências educativas propostas no decorrer da rotina. Havia também uma 

dimensão disciplinadora, já que os conflitos são bastante frequentes nessa faixa 

etária, entretanto, não queremos entrar nesse contexto, mas o que foi observado foi 

o pouco diálogo nesses momentos para que as crianças expusessem seus 

sentimentos ou mesmo se explicassem acerca do ocorrido. 

 Em algumas circunstâncias da pesquisa, foi possível observar outras 

faces da relação das crianças entre si e com os adultos, que respondiam 

positivamente ao que a pesquisa tinha a intenção de averiguar como nas situações 

apresentadas no quarto capítulo, quando as professoras dialogam com as crianças 

nos momentos da rotina, atentando para suas falas e expressões. 

 Na perspectiva das professoras diversas dificuldades diárias são 

relatadas como forma de alegar o fato da mínima interação verbal com as crianças. 
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Quando falo no mínimo quero dizer, diariamente, as crianças não são realmente 

escutadas, compreendidas em suas falas e incentivadas a pensar salvo nos 

momentos já pré-determinados na rotina como na roda de conversa. Percebe-se que 

há uma necessidade imensa, por parte das professoras, de compreender os atos 

orais das crianças, mas sem estímulos intensos e frequentes; o tempo para essa 

aquisição da fala amplia e as relações que já deveriam ser estabelecidas com mais 

afinco arrefecem como, por exemplo, incentivar as crianças a pensar e refletir sobre 

novas situações ou possibilidades. 

 Ao mesmo tempo em que o trabalho com crianças pequenas é assumido 

e valorizado, as condições para sua realização são frágeis: quantidade de crianças 

acima da legalidade (nunca houve 8 crianças na turma de Infantil I ou II, como é 

estabelecido por lei); a qualificação profissional defasada; material não adequado 

para a idade; salário não é adequado. 

      Entretanto, apesar das diversas situações negativas, deve-se lembrar que 

as crianças estão naquele espaço de convivência e interação, buscando suprir suas 

necessidades não apenas fisiológicas, mas educacionais, já que devido às 

condições de trabalhos das docentes, elas terminam privilegiando o “cuidar, 

respondendo as urgências e esquecendo-se do “educar” que poderia favorecer a 

fala da criança. Ou seja, deve-se dispor de nossos conhecimentos para lhes ensinar 

não apenas os nomes dos objetos, mas sobre o mundo que as cerca, fazendo-as 

refletir sobre suas ações, pensamento e principalmente escutando-as.  

 Alguns pontos de tensão relatados anteriormente e que surgiram ao longo 

do estudo e sugerem um aprofundamento posterior, constituindo-se em pauta para 

novas pesquisas.  

 Foi peculiar perceber que as professoras, mesmo diante de tantas 

pesquisas e estudos recentes, ainda se detém a uma prática de cuidados 

excessivos, colocando-se como cuidadoras das crianças, na qual o cuidar é o ponto 

central da creche.  

      As professoras precisam compreender que o seu papel está além do 

cuidado, mas também o de ser uma provocadora do pensamento das crianças, 

dando-lhes estímulos para que se tornem seres falantes. A relação entre esses 

sujeitos permite inúmeras trocas afetivas, culturais e de conhecimento. Portanto, as 

docentes, por mais que justificadas suas ações para cuidar com algo bem mais 

necessário, deveriam perceber que a sua relação, qualquer que seja a situação, com 
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a criança naquele espaço implica de uma interação, na qual a mesma poderia 

sempre que possível utilizar-se de atos comunicativos para estimular a criança, quer 

seja numa troca de fralda ou na roda de conversa, mas que houvesse uma relação 

dialógica. Comunicar e expressar-se deveriam ser compreendidos como eixos 

fundamentais para a aquisição da linguagem oral. 

      Na perspectiva das professoras, diversas dificuldades diárias são 

relatadas, como forma de alegar o fato da mínima interação verbal com as crianças. 

Quando falo no mínimo, quero dizer que, diariamente, as crianças não são de fato 

ouvidas, compreendidas em suas falas e incentivadas a pensar, salvo nos 

momentos já pré-determinados na rotina como na roda de conversa. Percebe-se que 

há uma necessidade imensa, por parte das professoras, de compreender os atos 

orais das crianças, mas sem estímulos intensos e frequentes. O tempo para a 

aquisição da fala se amplia e as relações que já deveriam ser estabelecidas com 

mais afinco vão ficando de lado, como por exemplo, incentivar as crianças a pensar 

e refletir sobre suas ações cotidianas. 

 Outro ponto é a discussão da intencionalidade e estímulos que deveriam 

ser propostos na prática pedagógica como fatores preponderantes para que as 

crianças alcançassem uma linguagem oral com mais significados. Se, por um lado, 

discuto a perspectiva mecânica desse processo gerado pela rotina, restringindo-o, 

por outro, é relevante apresentar que mesmo diante das dificuldades do cotidiano, 

quando há o desejo por parte do grupo em buscar o desenvolvimento da linguagem 

oral em crianças pequenas, as situações relatadas pelos profissionais como 

negativas não impossibilitam de que sejam gerados momentos comunicativos que 

motivem e envolvam as crianças de forma eficiente. 

 Enfim, a linguagem oral considerada como uma das primeiras formas de 

interação que as crianças dispõem, além da função comunicativa, contribui e permite 

seu crescimento e desenvolvimento como ser humano. 
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APÊNDICE 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1) Caracterização sociocultural das professoras 

- Qual a sua idade? 

- Em qual nível socioeconômico você se considera? 

- Realiza outras atividades remuneradas? 

- Qual seu estado civil? Tem filhos? 

2) Onde realizou sua graduação? Possui outra habilitação exigida para a docência? 

3) Há quanto tempo exerce a docência? E na Educação Infantil? 

4) Em qual nível de infantil você atua? São quantas crianças? Tem alguma com 

necessidades educacionais especiais? 

5) Como acontece a rotina diária da creche? 

6) Para você, qual a importância do desenvolvimento da linguagem oral para as 

crianças na faixa etária que você atua? 

7) Você alia as suas praticas pedagógicas de forma intencional que possibilite e 

estimule a oralidade das crianças? Como? 

 

 


