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RESUMO

Esta monografia é resultado do trabalho de campo feito na Unidade de 

Educação Infantil da Universidade Federal Fluminense. A Creche UFF, está 

localizada no campus Gragoatá da UFF na cidade de Niteroi/Rj. A pesquisa foi 

realizada com a turma na idade pré-escolar entre 1 ano e meio a 2 anos e meio, 

chamada “grupo azul”, objetivando oberservar como se dá o desenvolvimento social 

da criança na escola, quais os fatores de contribuição para que a sociabilidade da 

criança se desenvolva e as dificuldades de aprendizagem. O domínio do código 

linguístico é fundamental para o desenvolvimento intelectual, psíquico e social dos 

indivíduos em uma sociedade e neste trabalho será tratado, também, sobre como a 

aqusição da lnguame por tare da criança ajuda na identificação dela mesma como 

um ser social.  Esta pesquisa procura abranger o universo dos educandos e sua 

relação com os educadores. O trabalho foi feito com observação participante 

convivendo e vendo de perto o progresso das crianças no ambito social. Minha 

observação consistiu em perceber as crianças e como elas vão se descobrindo um 

ser social, como os professores inserem os alunos na vida um do outro. E foi 

percebido a grande responsabilidade do educador no contexto da sociedade 

contemporânea como cidadão e como propiciador de cidadania a outros pequenos 

cidadãos.   Os objetivos do trabalho são compreender as dificuldades de 

desenvolver a afetividade no relacionamento entre docente e alunos e entre alunos e 

colegas de turma, compreender a influencia da brincadeira no desenvolvimento 

infantil, compreender o desenvolvimento da narrativa na criança e o 

desenvolvimento da linguagem oral e papel de todos esses fatores na construção do 

individuo social.

Palavras-chave: Indivíduo social, desenvolvimento social, narrativa da 

criança, afetividade. 
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INTRODUÇÃO

Esta pesquisa trata-se de uma reflexão sobre o tema “A construção do 

indivíduo social na escola” no contexto da sociedade atual, procurando compreender 

o papel do professor, dos pais, de outras crianças, da brincadeiras e da aquisição da 

linguagem oral nesta construção. Entendo a socialização com um processo de 

aprendizagem a creche da Uff foi escolhida para a realização desta pesquisa que foi 

realizada com a turma de faixa etária mais nova por justamente ser aonde começa 

esse processo de socialização fora do ambiente familiar.

O papel do professor no processo de construção social da criança vem 

ganhando cada vez mais importância, pois hoje em dia os pais estão trabalhando 

mais, convivendo menos com seus filhos e os colocando nas creches mais cedo. E 

os processos de socialização que envolvem a importância dos carinhos, afetos e 

valores importantes legados pela família, chega incompleta à escola. Então desde 

de cedo a escola se torna a “segunda casa” das crianças. E por isso é importante 

que o processo que socialização seja bem feito, pois esse é o inicio da cosntrução 

da criança como um indivíduo social. 

A escola tem o poder de criar na criança um senso do comum, de vida em 

comunidade fora do ambiente da família. E quando se fala “escola” não se quer dizer 

a instituição física e sim os agentes que formam esta instituição e as atividades e as 

relações realizadas e contruídas por esses agentes. 

Trabalhar com aprendizagem nos dias de hoje envolve um contínuo 

movimento de reflexão, um reajuste cotidiano dos processos vivenciados no 

ambiente escolar. Para os professores, a formação profissional é uma construção 

pessoal que se apoia em ações práticas e experiências cotidianas em sala de aula. 

Experiências estas que agregam tanto ao professor como profissional como ao 

aluno que está sendo inserido no mundo social. E este trabalho se propõe a mostrar 

que a construção de um individuo social na criança é um trabalho em conjunto entre 

os pais e os professores e profissionais do ambiente escolar e que a criação de uma 

sociabilidade não vem somente do aprender a fala e conversar, mas sim de todo um 

processo psicológico, pedagogico, sociológico e antropológico que a criança sofre 

ao se ver fora de sua zona de conforto e diante a um mundo social. E por isso este 
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trabalho é baseado teoricamente em autores da esfera dessas áreas mencionadas. 

O que leva a um outro objetivo deste trabalho, que é mostrar que a Antropologia 

precisa olhar mais para o mundo infantil como um campo de pesquisa muito 

interessante, pois foi de lá que viemos, passamos por lá e a Antropologia pode e 

deve se aprofundar nos diversos aspectos da infancia.

O ser humano é um conjunto de emoções e dotado de mecanismos que o 

aproxima das pessoas ou que o distancia delas de acordo com a forma que é 

tratado pelo outro. A sociabilidade da criança é motivada pelo afeto que ela sente ou 

dá. O relacionamento entre professor e alunos deve ser de tal modo conduzido a 

ponto da afetividade tornar-se um elemento positivo de equilíbrio das emoções que 

tornam a pessoa mais segura e mais motivada para o aprendizado e 

autovalorização. A escola é um espaço privilegiado para o cultivo das emoções e do 

crescimento da criança como pessoa autônoma e conhecedora de seus sentimentos 

e de seu lugar no mundo.
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1 DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM EM AMBIENTE HOSTIL

1.1 A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE NAS SÉRIES INICIAIS

Santos (2008) afirma que os estudos de Wallon – pensador francês que viveu 

entre 1879 e 1962, cuja teoria pedagógica dizia que o desenvolvimento intelectual 

envolve também corpo e emoções – com crianças entre 6 e 9 anos mostram que 

suas ideias são lineares e misturadas, momento em que ocorre um conflito 

permanente entre dois mundos – o interior, povoado de sonhos e fantasias, e o real, 

cheio de símbolos, códigos e valores sociais e culturais, portanto o desenvolvimento 

da inteligência depende essencialmente de como cada uma faz as diferenciações 

com a realidade exterior. 

Por sua vez, na psicogenética de Henry Wallon, a dimensão afetiva 

ocupa lugar central, tanto do ponto de vista da construção da pessoa quanto 

do conhecimento (LA TAILLE, 1992, p. 85). Para este pensador, a emoção 

ocupa o papel de mediadora. O processo de desenvolvimento infantil se 

realiza nas interações, que objetivam não só a satisfação das necessidades 

básicas, como também a construção de novas relações sociais, com o 

predomínio da emoção sobre as demais atividades. As interações 

emocionais devem se pautar pela qualidade, a fim de ampliar o horizonte da 

criança e levá-la a transcender sua subjetividade e inserir-se no social. Na 

concepção walloniana, tanto a emoção quanto a inteligência são 

importantes no processo de desenvolvimento da criança, de forma que o 

professor deve aprender a lidar com o estado emotivo da criança para 

melhor poder estimular seu crescimento individual. (KRUEGER, 2002, p. 5)

Brilhante (2005) informa que o médico Henri Wallon dedicou-se às crianças 

com deficiências neurológicas e distúrbios de comportamento; estudioso de 
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Filosofia, interessou-se, principalmente pela Psicologia para alicerçar sua teoria 

intitulada Psicogênese da pessoa completa, que integra vários campos de 

conhecimentos relacionados ao universo infantil: Patologia, Neurologia e 

Antropologia. Tanto Wallon quanto Vigotsky veem no meio externo o fator chave 

para o desenvolvimento infantil. 

Para Wallon (1979), a personalidade é constituída por duas funções 

básicas: afetividade e inteligência. A afetividade está vinculada às 

sensibilidades internas e orientada para o mundo social, para a construção 

da pessoa; a inteligência, por outro lado, está vinculada às sensibilidades 

externas e orientada para o mundo físico, para a construção do objeto. 

Desta forma, a afetividade assume papel fundamental no desenvolvimento 

humano, determinando os interesses e necessidades individuais da pessoa; 

é um domínio funcional, anterior à inteligência. (BORBA; SPAZZIANI, 2008, 

p. 3)

Akiyama; Silva (2010) afirmam que a abordagem dada por Vygotsky à 

temática das emoções e sentimentos é muito peculiar, pois buscou analisar as 

temáticas e teorias já existentes de maneira aprofundada sobre tais questões. “Seus 

escritos sobre emoção e afetividade apesar de dispersos e incompletos são 

extremamente interessantes, pois revelam sua abordagem crítica”, realçam os 

autores.

Na visão Vygotsky (apud AKIYAMA; SILVA, 2010), o aluno se autoproduzirá a 

partir de suas futuras realizações e não será de maneira nenhuma produto dos 

conteúdos que recebe, pois ele modifica-se à medida em que é o próprio agentes de 

suas iniciativas, “compreendendo que é circunstância do aluno educar a si mesmo, 

mas para isso é necessário que o professor ao executar seu papel saiba como se 

aproximar das crianças, e não transmita informações de forma robotizada”.

Vygotsky ao destacar a importância das interações sociais, traz a 

ideia da mediação e da internalização como aspectos fundamentais para a 
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aprendizagem, defendendo que a construção do conhecimento ocorre a 

partir de um intenso processo de interação entre as pessoas. Assim sendo, 

é a partir de sua inserção na cultura que a criança, através da interação 

social com as pessoas que a rodeiam, vai se desenvolvendo. (AKIYAMA; 

SILVA, 2010, p. 60)

Todo esse processo de autodesenvolvimento do educando começa no seio 

da família, continua na escola e nos outros meios sociais em que ele esteja 

frequentemente. Quando a criança tem o afeto da família e das outras pessoas que 

convivem com ela, tem facilitada sua interação no meio em que vive o que lhe 

propicia um desenvolvimento ideal, afirmam Akiyama; Silva (2010).

A abordagem de Wallon permite compreender a construção dinâmica e 

conflitiva do sujeito psicológico nas dimensões psicomotora, afetiva e cognitiva, que 

se dá na imersão em seu ambiente sociocultural, onde incorpora aspetos dos outros 

com quem convive e vai se diferenciando aos poucos como indivíduo.

A apropriação da linguagem tem papel objetivante, estabilizador e 

organizador em todo este processo, possibilitando o desenvolvimento do 

pensamento discursivo. A utilização de histórias orais é uma prática comum 

às sociedades de todas as épocas e lugares, de forma ritualizada ou no 

cotidiano, e atende a múltiplas funções essenciais à vida numa cultura: a 

comunicação, a explicação de motivações para comportamentos e de 

causas para as coisas, a persuasão, a criação de versões para 

acontecimentos, o entretenimento, a construção de mundos e situações 

possíveis. Bruner (2000) ressalta o poder das histórias para gerar um self 

particular numa cultura particular, proporcionando uma espécie de mapa de 

mundos possíveis nos quais a ação, o pensamento e a autodefinição sejam 

situados. (SMITH; SPERB 2007, p. 554).

A narrativa surge na criança a partir do desenvolvimento cognitivo e afetivo; o 

nascimento do discurso narrativo é uma das principais estruturas de expressão de 

qualquer pessoa e essencial para a comunicação. A criança que vive só, fechada 
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em casa sem ter com quem conversar, atrofia sua capacidade de falar, expressar 

ideias, porque não exercita a linguagem pela falta de interlocutor. A convivência com 

adultos que lhe deem atenção ou com outras crianças com as quais possa se 

comunicar permite a experienciação da fala e de outras formas de comunicação tais 

como os gestos e olhares; essa convivência é importante para o seu 

amadurecimento afetivo, pois mesmo os conflitos vivenciados com outras crianças 

faz parte do seu desenvolvimento emocional. 

Torelli; Oliveira (2008) realizaram um estudo que procurou mostrar a 

importância entre aspetos do desenvolvimento da criança: a narrativa, a fantasia e a 

afetividade. Demonstraram que há pesquisas que constataram que quando há 

desvalorização da experiência da criança em ouvir e narrar histórias em seu próprio 

domicílio e na escola gera-se um grande vazio em seu desenvolvimento psíquico, 

motor, social, porque falta-lhe algo que é inerente à raça humana em seus primeiros 

anos de vida: 

O professor enquanto narra proporciona ao aluno a oportunidade de 

vivenciar experiências não antes vividas. A contação de história oral 

desperta a imaginação do educando, fazendo com que este tenha um 

desenvolvimento pleno, tendo condições de, futuramente, enfrentar e 

resolver conflitos que encontrará na sociedade. Por isso, destacamos a 

importância que oprofissional da educação deve dar à leitura, ao prazer de 

ler e de transmitir histórias.

A fantasia não é distinta da mente, mas é a própria mente, e esta só 

se desenvolverá se puder enriquecer essa fantasia pelos jogos criativos, os 

quais, ao mesmo tempo em que são prazerosos, convidam a criança a 

exercitar seu pensamento. Facilitar a experiência com a fantasia é acolher a 

afetividade no processo educacional. (TORELLI; OLIVEIRA, 2008, p. 6555)

Segundo PERRONI (2002), ficção e relato de experiências vividas são 

gêneros diferentes, que são combinados indistintamente nas narrativas infantis, nos 

primeiros anos de vida, no entanto, esse recurso não é um problema de falta de 

clareza entre o real e o imaginado e sim um dos elementos mais importantes para o 
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desenvolvimento cognitivo e afetivo dos pequeninos. Esse tipo de construção 

composta com ficção e relato é o nascimento do discurso narrativo, que constitui-se 

em uma das principais estruturas de expressão da pessoa e uma necessária troca 

comunicativa. 

Krueger (2002) afirma que toda criança possui determinados desejos que 

incluem o amor, a aceitação, acolhimento e a necessidade de ser ouvida que são 

necessidades básicas para o despertar para a curiosidade e para o aprendizado. 

Assim, o educador é responsável pela preparação e organização do microuniverso 

de busca incessante, mantendo a motivação acesa nas crianças. O educador deve 

manter uma postura de real percepção e sensibilidade aos interesses expressos 

pelas crianças que evoluem a cada fase de sua passagem pela escola com relação 

à construção do seu pensamento e o seu modo de perceber o mundo.

1.2 A NARRATIVA COMO COLABORADORA NO DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DA CRIANÇA

Pacheco (2006) reafirma que para Vygotsky é com o auxílio da fala que a 

criança começa a controlar o ambiente e o próprio comportamento. O instrumento da 

linguagem ocorre por meio da internalização da ação e do diálogo explicitado como 

um processo de reconstrução interna que só ocorre na mediação com o outro adulto 

ou criança.

A aquisição da linguagem, se dá, por três fatores: a interação da criança com 

o mundo físico, com o mundo social, ou com o outro que o representa, e com 

objetivos linguísticos, isto é, com enunciados efetivamente produzidos. Com relação 

à natureza da linguagem, enfatiza-se o fato de ela ter um estatuto de atividade 

cognitiva (de ação sobre o mundo) e comunicativa (de ação sobre o outro) e, ao 

mesmo tempo, um estatuto de objeto, sobre o qual se pode atuar. Nas primeiras 

fases, o que a criança exercita em sua atividade linguística dialógica são 

procedimentos comunicativos e cognitivos não coordenados entre si, é da eficácia 

desses procedimentos na ação sobre o seu interlocutor que a criança passa a atuar 

sobre eles enquanto objetos linguísticos e pode coordená-los, relacionando-os e 

construindo subsistemas linguísticos (PERRONI, 2002).
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Segundo a mesma autora, a língua não é apenas uma tradução de uma 

cognição prévia, mas tem um papel importante na construção do próprio 

conhecimento. 

1.3 O DESENVOLVIMENTO DA NARRATIVA NA CRIANÇA EM IDADE 
PRÉ-ESCOLAR

PERRONI (2002) afirma que para analisar um discurso narrativo de uma 

criança temos que conhecer seu dia-a-dia e, principalmente, as pessoas que a 

rodeiam, que são seus interlocutores que participam na troca de experiências. Por 

isso, a autora fala que é impossível explicar o processo de desenvolvimento do 

discurso narrativo em crianças sem considerar alguns fatores relacionados à 

situação de interlocução, que envolvem a representação pela criança de seu 

interlocutor e de si própria como narrador. As três fases do desenvolvimento do 

discurso mostram a evolução da criança que parte de um estágio inicial em que não 

constrói sozinha suas narrativas até chegar à autonomia como narrador. 

Segundo Perroni (2002), o adulto é quem tem uma atuação mais ativa nas 

construções da narrativa na fase das protonarrativas1, pois age como construtor de 

textos; na fase da construção de relatos a criança depende do outro, das perguntas 

do adulto a coloca a criança numa situação de interlocutor que ao responder às 

perguntas dá os primeiros passos para a construção de narrativas. Quanto maior for 

o estímulo apresentado pelo adulto maior é o desenvolvimento do discurso narrativo. 

Outra fase importante para a criança começar a ter acesso ao discurso narrativo é 

quando escuta histórias contadas pelo adulto, pois assume o papel de ouvinte.

A criança vai ganhando mais autonomia, perto dos seus 4 anos de idade 

aproximadamente, na elaboração de narrativas, quando o papel do adulto sofre uma 

sensível alteração e a criança ganha sua independência, dando-se conta das 

diferenças dos tipos de narrativas, de si mesma e do outro na interpretação, afirma 

Perroni (2002).

1 A protonarrativa é uma narrativa que depende do interlocutor e se inicia a partir dos 2 anos de 
idade, constituindo-se nas primeiras tentativas de narrar da criança.
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O cotidiano em família da criança tem um grau de muita importância para o 

desenvolvimento da narrativa da criança, porque além da criança interagir em 

família, a criança acaba adquirindo uma facilidade maior em interagir com a 

sociedade, ou seja, rodas de músicas, brincadeiras e atividades em sala de aula. 

Começam, então, a surgir conflitos com o adulto quando este tenta impor limites à 

criança, cobrando da criança uma certa plausibilidade dos relatos e limitando-a às 

situações de interlocução a casos que podem ser aceitos; mesmo aí o papel do 

adulto é importante, pois a criança, finalmente distingue as funções do discurso 

narrativo, dependentes do estabelecimento prévio de uma situação, ou de 

brincadeiras, ou de confronto, mas esses conflitos acabam sendo positivos porque 

nas situações de discurso lúdico a criança continua até os 5 anos de idade a criar 

suas histórias e seus casos, enquanto que nas situações dos discursos polêmicos 

aprende a construir seus relatos de forma que uma plausibilidade interna garanta a 

sustentação da realidade criada (PERRONI, 2002). 

Para desenvolver sua narrativa, a criança, observa tudo que está ao seu 

redor, principalmente o que ouve para pronunciar de forma idêntica, sem saber o 

significado da palavra; pronuncia tudo o que ouve, pois é nesta fase que a criança 

absorve todas as informações. 

1.4 O PROCESSO DE APROPRIAÇÃO DA HISTÓRIA DO OUTRO PELA 
CRIANÇA 

A forma narrativa permite que entendamos as ações alheias, porque nossas 

vidas são narrativas que se desenrolam gradualmente; todo ser humano é 

essencialmente narrativo e a criança quando chega ao mundo já se depara com um 

ou mais papéis atribuídos a ela, e aprende a assumir tais papéis, por meio do 

“estoque social” de histórias e das experimentações narrativas, que permeiam 

histórias da cultura e fatos da sua experiência.

Ao sentar-se, [a narradora] dá aos ouvintes uma sensação de 

entrega [...] como se a partir daquele instante o relógio parasse, os 

problemas pessoais desaparecessem, o mundo exterior não mais existisse. 

Só a voz humana desenhando no ar o movimento quase ritual do conto, ao 
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passe de mágica do “Era uma vez...” [...] Convém que os alunos saiam de 

seus bancos, para romper a estrutura escolar de rotina. É muito importante 

que estejam cômodos, felizes, livres de restrições, a fim de que se produza 

a entrega que estamos tacitamente lhes solicitando. (GIRARDELLO, 2000, 

p. 2).

Girardello discute uma pesquisa recente realizada na América do Norte, 

englobando crianças em fase pré-escolar que sistematizou orientações para 

estimular o desenvolvimento narrativo infantil. Entre as orientações apontadas 

destacamos as seguintes: 

Escutar atentamente; reagir de forma consistente; colaborar (com 

perguntas e sugestões); favorecer o contato da criança com múltiplas vozes 

e gêneros narrativos e encorajá-las a usá-los; e permitir que sejam contadas 

histórias sobre os temas relevantes para as crianças, ainda que possam ser 

considerados inadequados pelo adulto (GIRARDELLO, 2000, p. 2).

A criança para inventar uma história recorre aos elementos de sua fabulação 

de experiências reais vividas anteriormente, e a combinação desses elementos 

resulta em algo inédito e quanto mais rico for o repertório de gêneros e o vocabulário 

narrativo da criança, mais competente e poderosa ela será na reflexão sobre suas 

experiências e em sua comunicação aos outros” (GIRARDELLO, 2000, p. 2).

1.5 ESTRATÉGIAS PARA DESENVOLVER A SOCIABILIDADE NA 
CRIANÇA

Na pesquisa sobre o desenvolvimento social na criança pré-escolar, encontrei 

diferentes teóricos que apresentam estratégias a serem adotadas por professores e 

pais quando contam histórias.
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Há formas diferentes de se contar histórias: por vezes, oralmente, sem utilizar 

livros, mas de forma envolvente, utilizando sons e alterações de voz que mantenham 

a atenção e a curiosidade da criança e, por vezes, utilizando livros que contenham 

apenas imagens para estimular a criatividade da criança e para prender sua atenção 

com esses recursos visuais. Ambas as formas foram utilizadas na creche da UFF 

com as crianças, como será falado mais a frente, e temos que lembrar que a criança 

nesta fase ainda não está alfabetizada e, por isso, deve apreender a realidade por 

sons e imagens, preferencialmente.

Há um estudo interessante realizado Dalpiaz e Schiochet (2002), que discute 

o papel do livro sem texto no desenvolvimento da linguagem na primeira infância – 

fase que vai do nascimento até os seis anos de idade, principal período de 

desenvolvimento da criança. As autoras partem da ideia de que a criança na fase 

pré-alfabetização relaciona-se quase que exclusivamente com o texto representado 

pela imagem e sua interpretação depende do contexto sócio cultural que está 

inserida. 

Dalpiaz e Schiochet (2002) afirmam que desde cedo as crianças recebem 

muitas informações e sentem necessidade de se expressarem, mas o educador que 

desconhece o valor da linguagem oral nesta faixa etária limita ou mesmo 

impossibilita a existência de um espaço para o diálogo e atenção às falas das 

crianças, porque não atribui sentido a elas e, dessa forma, prejudica o 

desenvolvimento da linguagem. Como podemos conhecer a criança, suas 

necessidades, seus interesses, seus saberes se não permitirmos que ela fale? 

Vivemos numa sociedade instalada em meio a comunicação visual, 

a imagem aos poucos vem ocupando espaços que eram ocupados pela 

palavra e se apresenta de tal forma que precisamos estar alfabetizados pela 

imagem a ponto de sermos capazes de ler estes textos. 

[…] Da mesma forma a imagem é companheira efetiva da criança e 

a narrativa como forma de expressão também está presente nela desde 

muito cedo. Nasce da necessidade de explicitar suas razões, emoções e 

ações, apresentando aspectos de subjetividade com relação aos seus 

sentimentos e sua capacidade de criar de acordo com as vivências e 
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sensibilidade. No verbalizar das imagens que ela demonstra capacidade de 

se comunicar ou transmitir qualquer situação ou conhecimento às pessoas 

que convive. (DALPIAZ; SCHIOCHET, 2002, p. 1).

Araújo (2009), por outro lado, considera que a narrativa literária contada 

oralmente de maneira instigante e envolvente, explorando a “palavra contada” com 

voz, silêncios e pausas, pode ser considerada como um instrumento de atuação 

docente na Educação Infantil, que propicia o desenvolvimento da narrativa nas 

crianças, tanto pela interação professor-narrador com as crianças e das crianças 

entre si. 

A pesquisadora, apoiada na perspectiva histórico-cultural, investigou como as 

crianças ao ouvir histórias em grupo, a partir da experiência com a narrativa oral 

literária, acabam por organizar seu discurso e reproduzem as histórias contadas, 

acrescentando-lhes detalhes e características próprias. Defende também que o 

desenvolvimento da criança e as origens de seu pensamento ocorrem num ambiente 

de interação com professores e outras crianças, ou seja, no ambiente mesmo do 

narrar, que exige a presença de interlocutores para ocorrer; de certa forma, só se 

pode narrar uma história se houver quem a ouça.

É preciso, entretanto, garantir a riqueza da vivência narrativa para 

que ela contribua com o desenvolvimento do pensamento lógico das 

crianças e também com sua imaginação, que segundo Vygotsky (1984) 

andam juntos, estando a imaginação vinculada ao pensamento realista. 

Esse distanciamento da realidade imediata – através de uma história, por 

exemplo –, é necessário para uma penetração mais profunda na própria 

realidade (ARAÚJO, 2009, p. 15-16).

Pereira (2000) afirma que o surgimento da linguagem na espécie humana é 

um dos fatores que mais a diferencia dos animais, mas a linguagem é uma atividade 

complexa que compreende desde elementos anatômico-fisiológicos (laringe, faringe, 

língua, lábios …) até amadurecimento cognitivo que só o homem pode atingir devido 
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a toda experiência acumulada por sua espécie no decurso da história. Segundo o 

autor, a linguagem falada é decorrência de um complexo aparelho anatômico-

fisiológico, que possibilita a produção dos sons: pulmões, laringe, cavidade bucal, 

lábios, palato e cavidade nasal. Por outro lado, a linguagem depende, ainda, do 

ponto de vista fisiológico, onde há a articulação de áreas cerebrais progressivas pela 

comunicação simbólica verbal. 

Pereira (2006) entende que o desenvolvimento do homem conta com a 

experiência histórico-social, que não é embasada na hereditariedade nem na 

experiência individual adquirida durante a vida. A apropriação do discurso narrativo é 

um processo que se estende até a idade adulta, no entanto se inicia mesmo antes 

da criança ser capaz de falar. 

Nesse contato com o mundo social, a literatura entra na vida da 

criança pequena bem antes da idade escolar, como função lúdica. Esse 

contato é iniciado desde o berço, nos acalantos, nas cantigas de roda, 

brincadeiras com as palavras, parlendas, nas histórias contadas e 

recontadas, numa parceria construída com múltiplos parceiros (ARAÚJO, 

2009, p. 24).

Araújo (2009) pretende investigar como as crianças, a partir da experiência 

com a narrativa oral literária, ao ouvir histórias em grupo, acabam por organizar seu 

discurso e reproduzem as histórias contadas, apoiando-se na perspectiva 

sociointeracionista, que defende que o desenvolvimento da criança e as origens de 

seu pensamento ocorrem num ambiente de interação com professores e outras 

crianças.

Para Vygotsky, a natureza humana é o resultado de um processo de 

interiorização da experiência cultural que é transmitida através das 

gerações. Portanto, a chave da compreensão do desenvolvimento humano 

está nas relações dialéticas que ocorreram entre o indivíduo e seu meio. A 
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natureza influi na conduta humana, ao mesmo tempo em que o ser humano 

modifica e cria suas próprias condições de desenvolvimento.

Assim, a construção do pensamento e da subjetividade é um 

processo cultural. A natureza humana se constitui na interfase dos usos de 

signos e do emprego de instrumentos elaborados através da história 

(ARAÚJO, 2009, p. 26).

O processo de troca comunicativa estende-se até a idade adulta, mas começa 

antes da criança começar a falar, pois já é capaz de entender as histórias contadas 

pelos adultos e o contato com relatos cotidianos ou histórias fictícias, possibilita a ela 

adquirir um repertório de imagens, nomes e roteiros de ações que utilizará quando 

puder falar. Tomando o adulto como modelo da forma de se comunicar e inserida 

numa cultura específica vai compreendendo os usos e o funcionamento da 

linguagem. Assim, quando amadurece fisiologicamente e adquire a faculdade de 

falar, passa a narrar um encadeamento de ações que se desenrolam no tempo e, 

para tanto, vai acessar todos os repertórios acumulados desde os primeiros meses 

de vida. 

Enriquecer esse repertório é função do educador na pré-escola, que deve 

propiciar oportunidades da criança ouvir histórias e recontá-las à sua maneira, sem 

censuras e às suas fantasias, porque fazem parte do processo de produção da 

linguagem e do próprio raciocínio.

1.5.1 Os jogos no contexto da vida humana e do ambiente escolar

É fundamental que, durante uma brincadeira ou simples jogo, a criança venha 

a aprender regras, se desenvolver, dividir, respeitar, viver em sociedade, em grupos, 

isto é, uma série de fatores que é fundamental para a criança.

Segundo Santos (2001), ao longo dos séculos XVII e XVIII, os jogos foram 

adotando atitudes novas, pois a partir desse momento histórico passa-se a ter um 

novo sentimento sobre a infância, onde existem dois lados da moeda: de um lado, 
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tem-se uma preocupação com os jogos e, do outro, a preocupação para preservar 

sua moralidade. Tornam-se, assim, proibidos os jogos considerados maus e 

recomendados os jogos reconhecidos como bons. No final do século XIX, o jogo 

começa a ser alvo de estudos de psicólogos, psicanalistas e de pedagogos, em 

geral, revelando diversas teorias na busca de se compreender, cada vez melhor, o 

seu significado.

A Teoria do recreio, de Schiller (1875), sustentava que o jogo servia 

para recrear-se, sendo esta sua finalidade intrínseca. Na teoria do 

descanso, de Lazarus (1883), o jogo é visto como atividade que serve para 

descansar e para restabelecer as energias consumidas nas atividades 

aérias ou úteis. Na teoria do excesso de energia, de Spencer (1897), o jogo 

tem como função a descarga do excesso de energia excedente. Portanto, 

sua característica seria a de provocar catarse. Na teoria da antecipação 

funcional, de Groos (1902), o jogo é visto como um pré-exercício de funções 

necessárias à vida adulta. Na teoria da recapitulação, de Stanley Hall 

(1906), o jogo é visto como forma de recapitular gerações passadas, 

caracterizando a função atávica da atividade lúdica (SANTOS, 2001, p. 17).

Santos (2001) diz que o lúdico não era visto como algo significativo para o 

desenvolvimento humano e, hoje, já se faz vários estudos para entender sua 

distinção e buscar novas formas de favorecer o ser humano, inclusive no processo 

de ensino-aprendizagem.

1.5.2 A ludicidade na infância

Os psicólogos contemporâneos se ocuparam em estudar os jogos e explicam-

no sob dois aspectos fundamentais: “estrutura” e “conteúdo”. “Na estrutura, o jogo é 

analisado a partir da evolução das estruturas mentais; os conteúdos são analisados 

a partir do desenvolvimento da humanidade” (SANTOS, 2001, p. 19).



23

Do ponto de vista da autora, as estruturas mentais são atividades realizadas 

pelas crianças e nem todas as atividades podem ser consideradas como jogo, pois 

algumas dessas atividades têm apenas uma representação simbólica. O jogo tem a 

existência de regras, que devem ser seguidas e cumpridas, fazendo com que as 

atividades que têm regras deixem de ser um simples brincar, tornando-se jogos de 

competição, cooperação, liderança, garra e coragem.

As atividades realizadas pelas crianças são consideradas como exercício 

muito importante, pois, com esses exercícios a criança terá a realização e afirmação 

do seu “eu”, sendo um processo fundamental para o desenvolvimento e 

aprendizagem. 

Analisando o conteúdo do jogo, Santos (2001) retrata as motivações 

intrapsíquicas da criança, ou seja, é através do jogo que as crianças liberam os 

conflitos, eliminando-os dentro de si, absorvendo a paz interior que aquele momento 

traz, tornando-se uma troca de sentimentos e emoções. É possível também, 

perceber que cultura as crianças trazem, pois é através das atividades lúdicas que 

elas retratam sua cultura lúdica. De acordo com Santos (2001, p. 20): “através das 

atividades lúdicas a criança vai construindo seu vocabulário linguístico e psicomotor. 

São nesta, e provavelmente somente nestas atividades, que a criança pode ser 

espontânea e, consequentemente, criativa”. 

O mundo “moderno” promove o afastamento dos indivíduos ao convívio 

lúdico, principalmente nos grandes centros, impondo outras formas de lazer, como 

deixar de compartilhar com o outro, fazendo de seu momento de diversão, um 

momento individual, mas conveniente devido à vida agitada que os indivíduos 

possuem. Com isso, acaba gerando o stress psíquico. Então, com isso, 

compreendemos que com a agitação do mundo moderno e a falta de tempo para o 

lazer faz com que os indivíduos deixem de praticar e ter seus momentos de 

ludicidade, causando um aumento das doenças psíquicas, como a depressão. 

Santos (2001), ainda, destaca dois tipos de lazer: lazer passivo e lazer ativo.

Na concepção de Santos, o lazer passivo é quando somos espectadores e 

qualquer forma lúdica é realizada de forma limitada, apenas na observação das 

cenas assistidas; já no lazer ativo ocorre a contrário, pois é onde o indivíduo interage 

com os outros, com os objetos, enfim, com o mundo dos demais. 



24

Nos dias de hoje, buscam-se diferentes formas lúdicas, para que se possa 

chegar à qualidade de relação. “Quanto mais interativa for, maior será o significado 

que atribuiremos a ela, como maior serão, com certeza, os benefícios decorrentes 

dela” (SANTOS, 2001, p. 23).

Muitos pensadores pós-modernos acreditam que o terceiro milênio será o da 

ludicidade, onde surgirão novas profissões como ludólogos, ludoterapeutas, 

ludotecários ou brinquedistas. Na Europa, já existe formação direcionada para essa 

especialidade, afirma Santos (2001); em Portugal, esse especialista é denominado 

animador sociocultural, que atua, principalmente em escolas.

Para as definições do brincar, encontramos vários contextos ligados às 

teorias, sendo que para cada teoria há uma explicação de fenômenos entre o irreal e 

o real que a criança pode passar em suas vivências sem se preocupar em limitar 

sua imaginação e criatividade.

Do ponto de vista, da teoria socioantropológica, o brincar não é uma dinâmica 

interna do indivíduo, mas uma atividade dotada de uma significação social precisa 

que, como outras, necessita de aprendizagem (BROUGÉRE, 2010, p. 20).

O brincar consiste em um conjunto de atividades humanas, como a 

interpretação de uma cultura que dá-lhe a posição de um desenvolvimento que 

requer a necessidade de aprendê–la. O sujeito está comprometido desde seu 

nascimento, então é através do brincar que a criança se desenvolve aprendendo e 

conhecendo melhor a sua cultura lúdica de origem.

Brougére (2010) conclui que a cultura lúdica consiste em reproduzir a 

realidade, o cotidiano da criança, diferente no momento de reproduzi-la, sendo que 

sua estrutura não se limita a regras como num jogo de xadrez, no qual há regras 

precisas para se jogar. 

Com conteúdos mais precisos sobre a cultura lúdica, Brougére (2010, p. 25) 

diz: “[...] a cultura em que está inserida a criança é sua cultura lúdica”; onde por mais 

uma vez citamos que a cultura em que a criança vive, o meio-ambiente que vivencia 

em seu cotidiano, nada mais é que a ilustração de suas brincadeiras e jogos que por 

várias vezes é denominada cultura lúdica. A sociedade que transmite ao indivíduo a 

cultura que o cerca, faz com que o indivíduo, consequentemente, querendo ou não e 
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até mesmo sem se dar conta reproduza a cultura de sua sociedade em suas 

brincadeiras e jogos de seu dia-a-dia em seu mundo lúdico, o “irreal”.

1.5.3 O brincar e suas teorias

O brincar traz dois autores que explicam perfeitamente sobre a teoria 

filosófica: Froebel e Dewey.

Froebel (apud KISHIMOTO, 2010) fala da concepção de jogo infantil e Dewey 

discute jogo e filosofia e experiências democráticas. A teoria desses dois 

pensadores ao ser analisada acaba por mostrar sua significação. Vejamos a seguir o 

que cada um relata sobre suas experiências e concepções.

Na teoria filosófica de Froebel, encontramos afirmações de que a criança 

deve brincar com toda liberdade de suas ações, deixando suas imaginações irem 

além. 

Muitos autores como Froebel, Dewey, Brougére reconhecem a importância 

educativa que o jogo traz. A partir dessa importância, Kishimoto (2010) vincula as 

relações entre o jogo infantil e a educação. Com base no contexto histórico, há três 

concepções: a primeira é a recreação; a segunda o uso do jogo para favorecer o 

ensino e a educação e, por último, a terceira, que traz o diagnóstico da 

personalidade infantil e recursos para ajustar o ensino às necessidades infantis.

A primeira trata de recreação, onde são chamados os jogos que não exigem o 

esforço físico, intelectual e escolar, sendo atividades consideradas “não sérias”, ou 

seja, atividades, que são utilizadas apenas para divertimento das crianças, são na 

verdade “passa-tempos”.

A segunda concepção se entrelaça com a primeira, pois é da recreação que o 

educador observa a maneira com que a criança se expressa através de sua 

natureza psicológica. Trata-se do uso do jogo para favorecer o ensino e a educação 

onde, segundo Kishimoto (2010), foi durante o Renascimento que se toma a 

brincadeira, o jogo como algo que favorece o desenvolvimento da inteligência e 

facilita os estudos. Assim, a brincadeira é inserida nos conteúdos escolares, como 
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forma de favorecer e facilitar a compreensão dos conteúdos escolares, transmitidos 

às crianças de educação infantil de uma forma lúdica.

Na terceira e última concepção destacada por Kishimoto (2010), o diagnóstico 

da personalidade infantil e recursos para ajustar o ensino às necessidades infantis, 

vem do Renascimento que se fixa com o Romantismo, pois o mesmo concretiza a 

criança como um ser bondoso, de uma alma de poeta, dizendo que é através do 

jogo que a criança se expressa, pois o romantismo vê o jogo e as brincadeiras como 

conduta livre, espontânea, onde se torna um instrumento para a educação infantil. 

“O romantismo especifica no pensamento da época um novo lugar para a criança e 

seu jogo, tendo como conduta espontânea, livre e instrumento de educação da 

primeira” (KISHIMOTO, 2010, p. 63).

Com essas três concepções Kishimoto (2010) afirma que o jogo veio como 

forma de beneficiar as crianças que o praticam, nas seguintes características: 

intelectual, moral e física, promovendo o desenvolvimento integral da criança.

Kishimoto (2010) diz que a concepção de brincadeira de Froebel, começa 

logo nos primeiros anos de vida de uma criança. Partindo da descoberta e do 

desenvolvimento de seus membros, onde a criança começa a brincar com seu corpo 

e seus sentidos como: mãos, dedos, lábios, língua, pés, bem como com as 

expressões dos olhos e face.

O desenvolvimento da criança em seu processo escolar faz parte do auxílio 

de sua família, pois é a “família” que irá educar e contracenar os conflitos vividos 

pela criança (KISHMOTO, 2010). Percebemos que é nas brincadeiras do dia-a-dia, 

que a criança tenta entender o seu mundo, reproduzindo brincadeiras por meio de 

suas vivências, como exemplo a atitude do brincar de imitar, onde a criança utiliza-

se do inconsciente para conseguir/tentar compreender o que acontece ao seu redor.

Kishimoto (2010) destaca duas definições de Froebel, sobre a brincadeira de 

imitar. A primeira é quando a criança utiliza-se de um modelo, ou seja, a criança vê 

um adulto e o começa a imitar em seu mundo de faz-de-conta; a segunda se trata de 

imitar de uma maneira livre e espontânea, sendo ela a mais importante, pois é aqui 

que acontece o melhor desenvolvimento infantil: a criança tem a liberdade de imitar 

o que ela quiser desde fadas e duendes a monstros de conto de fadas, deixando sua 

imaginação ir além de suas vivências do dia-a-dia.
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Froebel (apud KISHIMOTO, 2010) diz que é possível através de brincadeiras, 

utilizando-se de sons e ideias que se pode ensinar “linguagem”, pois quando se 

brinca com uma criança de esconde-esconde é realizada a combinação de 

linguagem, regras em um contexto de uma simples brincadeira o adulto que interage 

com a criança associa objetos com palavras, sem perceber a importância do uso de 

sua linguagem. Em sua teoria é perceptível a grande capacidade simbólica que a 

criança tem, onde ela dá significado aos objetos de seu mundo. “[...] propõe que se 

utilizem também as peças dos seus dons, em atividades de livre manipulação, para 

a recriação de objetos do mundo sensível” (KISHIMOTO, 2010, p. 75).

Amaral (2010) cita um livro de Dewey “Escolas de amanhã” no qual o autor 

aborda assuntos teóricos de escolas que se esforçam de diferentes modos para dar 

ênfase ao crescimento lógico como instrumento de desenvolvimento de habilidades 

intelectuais, ou seja, por meio dos jogos as escolas pesquisadas por Dewey buscam 

gerar o desenvolvimento intelectual das crianças de formal natural e espontânea. 

O mesmo ressalta que poucos educadores relacionam o jogo com a teoria, 

pois raros são os que tentaram descobrir se as atividades com jogos podem oferecer 

sugestões que possam ser adotadas na escola.

Os pequenos gostam muito de imitar os pais e os adultos que os cercam, 

brincando de casinha, médico, soldado, entre outros, e é assim que a criança 

encontra o seu mundo “brincando”; retrata Amaral (2010), e enquanto estão 

realizando a brincadeira de imitar consequentemente adquirem os hábitos de vida da 

pessoa que ela utiliza para realizar a brincadeira, sendo assim se a pessoa for de 

má índole, resulta no aprendizado de maus hábitos e maneiras erradas de pensar e 

julgar.

Para evitar que a criança fixe hábitos indesejáveis, as escolas, 

principalmente os jardins de infância, devem usar dentro do horário escolar 

os mesmos tipos de jogos que são exercitados fora da escola, não somente 

como método de tornar o trabalho interessante para a criança, mas pelo 

valor educacional das atividades envolvidas, permitindo oferecer às crianças 

ideias e ideais corretos e adequados sobre a vida quotidiana (AMARAL, 

2010, p. 99-100).
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Dewey (apud AMARAL, 2010) afirma que não cabe à escola impor certas 

ideias e hábitos nas crianças, mas é ela quem deve selecionar influências que 

deverão afetar as mesmas, pois sua vida social é a base de seu desenvolvimento 

infantil; sendo assim a escola dá oportunidade de uma vida social ao seu aluno. As 

atividades expressivas ou construtivas não são de livros em cima de livros, mas 

atividades que dão valor no desenvolvimento da criança, pois esta visa ao descanso 

ou o intervalo entre uma e outra, ou seja, se preocupa com o desenvolvimento da 

expressão e construção da criança.
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2. SUPERAÇÃO DE PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS

Sabe-se que é através da aprendizagem que se desenvolvem as habilidades, 

apreciações, raciocínios, o desenvolvimento do desejo, das atitudes e dos valores 

de um homem. A superação de problemas da aprendizagem deve respeitar o 

desenvolvimento humano e segundo Vygotsky esse desenvolvimento constitui:

Um complexo processo dialético, caracterizado pela periodicidade, 

irregularidade no desenvolvimento das diferentes funções, metamorfose ou 

transformação qualitativa de uma forma em outra, entrelaçamento de 

fatores externos e internos e processos adaptativos. Essa estrutura humana 

complexa é o produto de um processo de desenvolvimento profundamente 

enraizado nas ligações entre história individual e social. (VYGOTSKY, 

1988).

Vygotsky (1988) ainda relatava que o desenvolvimento real da criança é 

verificado pela avaliação psicométrica que verifica se o desenvolvimento mental está 

equivalente à sua idade e as suas capacidades cognitivas, ou seja, se a criança por 

si mesma consegue fazer algumas tarefas de acordo com seu desenvolvimento 

mental. Mas quando ocorre a interferência de um professor no processo de 

aprendizagem, duas crianças com níveis similares de desenvolvimento mental 

podem ter formas diferentes de aprender, sendo está diferença denominada nível de 

desenvolvimento potencial.

Complementando, Vygotsky (1988) relata que a distância entre o nível de 

desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial é denominado zona de 

desenvolvimento proximal. Ou seja, zona de desenvolvimento proximal é o tempo, 

trabalho necessário para que o aprendizado natural que a criança possui sobre um 

determinado objeto e possa chegar a um conhecimento maior sobre tal, com a ajuda 

de um adulto. Pois, aprendizagem é uma modificação na disposição ou na 

capacidade da criança promovendo uma alteração em seu comportamento em 
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comparação ao comportamento anterior à identificação do problema de 

aprendizagem.

Mas para Watson (1919) a aprendizagem é encarada como o 

estabelecimento de associações simples ou respostas condicionadas, sendo os atos 

humanos mais complexos considerados cadeias de resposta condicionadas. 

Segundo Jardim (2010) está ideia é muito errada, pois a maioria dos atos em nossas 

vidas está relacionada a associações, mas não todos os fatos que foram aprendidos, 

sendo que a ocorrência dos atos voluntários quando condicionados estão 

relacionados com a dificuldade.

O professor deve ser um dos maiores conhecedores do processo de 

aprendizagem e na escola irá pesquisar e conhecer os princípios empregados pela 

instituição, interagindo com diretores, coordenadores pedagógicos, outros 

professores e outros profissionais que ali atuam para a construção do saber do 

aluno. Mas, não menos importante, deverá conhecer os anseios e desejos do aluno 

e sua família.

O senso crítico é algo que vai se formando desde o período escolar do futuro 

professor que durante a graduação deve ampliar sua visão de mundo para enxergar 

as necessidades dos alunos e do seu papel no seio da comunidade escolar para 

possibilitar boas perspectivas de vida aos seus formandos.

Segundo Castelli (2010), a ação reflexiva transforma o docente em um agente 

de transformação social, porque faz de sua vivência pedagógica uma ferramenta 

que põe em prática o conhecimento e repensa constantemente a própria prática de 

modo a repensar os saberes existentes e realizar uma avaliação das condições de 

sua atuação docente frente aos desafios que tal profissão oferece. 

A prática pedagógica reflexiva tem sido evidenciada como sendo de 

extrema importância na constituição do ser professor advindo de todo o 

processo formativo onde o saber é vital, necessário e indispensável, frente 

aos novos desafios socioeducativos. (CASTELLI, 2010, p. 2).

A importância do papel do professor para o processo de ensino/aprendizagem 

faz com que ele necessite de uma formação continuada que o capacite, qualifique, 

aperfeiçoe e, principalmente, imprima uma práxis pedagógica no sentido que Karl 
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Marx atribui ao termo: a teoria e a prática participam de um processo dialético por 

meio do qual, o professor reelabora continuamente suas práticas docentes. As 

dificuldades cotidianas impõem obstáculos à práxis docente, requerendo do docente 

um contínuo desafio de superação dos obstáculos e muita perseverança em seus 

princípios, pois a base de sua prática é a sala de aula. (CASTELLI, 2010)

2.1 –  A NARRATIVA

Neste capítulo, vamos discutir o conceito de narrativa no processo de 

construção da linguagem e da língua, e como ela pode ser classificada. 

Abordaremos também o processo de desenvolvimento da narrativa na criança em 

fase pré-escolar e as diferentes estratégias que podem ser adotadas pelos pais e 

educadores para que essa evolução da criança se dê de forma construtiva e eficaz.

Pode-se conceituar narrativa como discurso capaz de evocar um mundo dado 

como real ou imaginário, situado num tempo e num espaço determinados, por meio 

da sucessão temporal e encadeada de fatos. “Na narrativa, distingue-se a narração 

(construção verbal ou visual que fala do mundo) da diegese (mundo narrado, ou 

seja, ações, personagens, tempos). Como uma imagem, a narrativa põe diante de 

nossos olhos, nos apresenta, um mundo. O romance, o conto, o drama, a novela, 

são narrativas” (KLIMICK, 2009, p. 1).

A narrativa chega cedo à vida da criança, já em seus primeiros dias 

de vida. Chega através do padrão musical regular dos acalantos, que, como 

as histórias, se abrem e fecham nitidamente, contendo em si um mundo 

particular. Chega através das letras das cantigas que tantas vezes contam 

histórias, como O Cravo brigou com a Rosa, Ciranda Cirandinha, A Canoa 

Virou e Atirei o Pau no Gato, para ficar nos exemplos mais óbvios. Chega 

através das canções que marcaram a infância e a juventude da mãe e do 

pai que a embalam no colo, selecionadas de um arquivo pessoal de 

favoritas aprendidas também no rádio e na TV (GIRARDELLO, 2000, p. 1).
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Como exemplificou Girardello (2000), as canções que os pais e os adultos 

que convivem com as crianças ouviam quando mais novos, são o primeiro contato 

que elas tem com a narrativa. Estas canções são histórias cantadas e a desse modo 

fica mais fácil para as crianças assimilaram as palavras e reproduzirem a história na 

forma oral. Na sala do grupo azul havia um pequeno rádio tocando canções como as 

mencionadas pelo autor e de vez em quando as crianças dançavam e cantavam (do 

jeito que a capacidade linguística delas permitia). O mesmo acontecia nas aulas de 

teatro quando o professor tocava o violão e cantava músicas.

Os tipos de narrativas existentes são as histórias, os relatos e os casos, 

segundo Perroni (2002).

A história é aquele tipo que tem um enredo conhecido, tal como “Chapeuzinho 

Vermelho”, “Branca de Neve”, “A Bela e a Fera”, entre outras. Essas histórias 

contêm um mundo imaginário, onde não existem seres humanos reais, mas sim 

personagens fictícios. 

Os relatos são fatos reais que permitem à criança começar a narrar 

experiências efetivamente vividas, baseadas, a princípio, na vivência compartilhada 

pela mãe: experiências de passeios, viagens, eventos ou ações presenciadas ou 

desencadeadas pela criança. Por exemplo: “Hoje é sábado, fui com minha mãe ao 

supermercado porque ela tinha que comprar coisas para o almoço. Fui pegar 

brinquedos, mas minha mãe falou que estava com pressa”. 

O caso é o tipo de narrativa no qual a criança interpõe o seu mundo real com 

o mundo imaginário, na verdade, é a mistura de histórias com relatos e constitui uma 

atividade mais livre, de criação do narrador, onde não há compromissos com o 

enredo. “O lobo mau era bem mentiroso, falou para a Chapeuzinho Vermelho que 

gostava da minha mãe porque ela cozinhava muito bem”. Os pais e qualquer outro 

personagem (fictício ou real) que a criança veja como grande e forte, sempre 

estarão presentes nas narrativas das crianças, pois na fase pré-escolar a criança 

tem esses personagens como um “eu ideal” que se sobrepõe ao eu da criança, e 

esses exemplos vindos do alto serão os que a criança irá procurar imitar. Os dois 

alunos do grupo azul que tinham a fala mais desenvolvida, contavam histórias dos 

seus fim de semana com os pais e eventualmente inseriam algum personagem 

fictício nelas. Como outro exemplo de caso, dois meninos dessa mesma turma 

estavam brincando de super-herois e eles criavam toda uma narrativa usando os 
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elementos reais e se os perguntassem quem eles eram, respondiam que eram o 

“Capitão América” e o “Hulk”.   

Por mais real que pareça, a personagem é sempre invenção, mesmo quando 

determinadas personagens são baseadas em pessoas reais ou em elementos da 

personalidade de determinado indivíduo.

Segundo Santana (2009), o tempo na narrativa é definido como a época em 

que se passa a história, para tanto considera-se dois tipos de tempo: o tempo 

cronológico, que é aquele referente ao tempo contado no “relógio”, com passado, 

presente e futuro, relacionando a anos, horas, minutos. Por exemplo, uma narrativa 

do que se passou no natal do ano anterior, de um casamento acontecido no dia 20 

de março de 2010, ou ainda fazer-se referência à Copa Mundial que será realizada 

em 2014, no Brasil; e o tempo psicológico, que é aquele definido pela mente da 

personagem, ou seja, subjetivo, vivenciado, que flui de acordo com o seu estado de 

espírito. Exemplificando: recordações da infância da personagem denotadas em 

suas atitudes, comportamentos infantis, frases de sua primeira infância, complexo de 

Édipo.

Segundo Gancho (2004), tempo é a época em que se passa a história; 

constitui o pano de fundo para o enredo, mas existe o tempo cronológico, que é o 

nome que se dá ao tempo que transcorre na ordem natural dos fatos no enredo. 

Está, portanto, ligado ao enredo linear (que não altera a ordem em que os fatos 

ocorrem). Para se compreender melhor essa categoria de tempo, pode-se imaginar 

uma história que começa narrando a infância da personagem e depois os demais 

fato de sua vida na ordem em que eles ocorreram. Já o tempo psicológico é o tempo 

que transcorre numa ordem determinada pelo desejo ou pela imaginação do 

narrador ou das personagens, isto é, altera a ordem natural dos acontecimentos. 

Está ligado, portanto, ao enredo não-linear (no qual os acontecimentos estão fora da 

ordem natural).

O espaço é o lugar onde se passa a narrativa e nele são apresentadas as 

características relativas a circunstâncias, lugares visitados pela personagem, a 

descrição do quarto de dormir e outros aspectos relativos a locais, ambientes.

Gancho (2004) define espaço como o lugar onde se passa a ação numa 

narrativa. Se a ação for concentrada, isto é, se houver poucos fatos na história ou se 
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o enredo for psicológico, haverá menos variedade de espaços; pelo contrário, se a 

narrativa for cheia de peripécias (acontecimentos) haverá maior variedade de 

espaços. O espaço tem como funções principais situar as ações das personagens e 

estabelecer com eles uma interação, quer influenciando suas atitudes, pensamentos 

ou emoções, quer sofrendo eventuais transformações provocadas pela 

personagens. Assim como as personagens, o espaço pode ser caracterizado mais 

detalhadamente em trechos descritivos, ou as referências espaciais podem estar 

diluídas na narração. De qualquer maneira é possível identificar-lhe as 

características, por exemplo, espaço fechado ou aberto, espaço urbano ou rural, e 

assim por diante. O termo espaço, de um modo geral, só dá conta do lugar físico 

onde ocorrem os fatos da história.

Gancho (2004) afirma que não existe narrativa sem narrador, pois ele é o 

elemento estruturador da história, as variantes de narrador podem ser inúmeras, 

uma vez que cada autor cria um narrador diferente para cada obra. Numa análise de 

narrativas, não se deve levar em conta a vida pessoal do autor para justificar 

posturas e idéias do narrador, pois quando se trata de um texto de ficção 

(imaginação), fica difícil definir os limites da realidade e da invenção. 

Narrar pressupõe que exista um ou mais interlocutores, pois quem conta uma 

história, conta-a a alguém, pois toda história tem o destino de ser contada. Narrar é 

servir-se da palavra para contar “[…] coisas ordinárias e extraordinárias e até 

repletas de mistérios, que vão sendo reveladas ou remodeladas no ato da escuta ou 

na suposta solidão da leitura” (PRADO; SOLIGO, 2007 apud BARBOSA; SANTOS, 

2009, p. 24).

Para a análise dos elementos (personagens e enredo) das narrativas 

recolhidas junto aos sujeitos dessa pesquisa, crianças de um ano e meio aos três 

anos matriculadas na pré-escola, utilizaremos os conceitos e classificações dessa 

autora, que informa-nos, ainda, que ao se iniciar uma análise literária tem-se que 

identificar o tema, o assunto e a mensagem que esta história quer transmitir aos 

leitores, pois o “narrar” faz parte de nós e nos acompanha no decorrer de nossas 

vidas.
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3. O Campo

O processo de socialização é construído no meio social. É o convívio com os 

diferentes atores sociais que exerce forte influência na construção de um indivíduo 

social. A denominada “socialização primária” ocorre na primeira infância e a escola 

tem um papel muito importante. A socialização é um processo de aprendizagem na 

qual a criança aprende e interioriza a linguagem, as regras básicas da sociedade, a 

moral e os modelos de comportamento do grupo a que se pertence. Então esse tipo 

de socialização é essencial para o indivíduo pois deixa marcas muito profundas em 

toda a sua vida, já que é aí que se constrói o primeiro mundo do mesmo. Essa 

socialização primária que antes era, sobre tudo, tarefa da família vem sendo 

colocada como tarefa da escola. Esse processo de socialização que envolve a 

importância dos carinhos, afetos e valores importantes legados pela família, chega 

incompleta à escola. A escola é, então, um ambiente favorável para o processo de 

aprendizado de uma sociabilidade rica, pois permite uma interação de forma mais 

intensa com o outro. Por isso a escola é uma excelente opção de campo para o 

estudo do início de uma construção do indivíduo social. A escola tem o poder de 

criar na criança um senso do comum, de vida em comunidade fora do ambiente da 

família. Segundo o autor Borges “O objetivo da pré-escola é estar oferecendo um 

clima de bem-estar físico, afetivo social e intelectual, e atividades lúdicas, que 

promovam a curiosidade e a espontaneidade, estimulando descobertas e novas 

relações” (1997, p. 04).

A construção da identidade faz parte da socialização do indivíduo, então, 

quando uma criança está começando um processo de socialização, está 

começando, também, a construir sua identidade. Como esta é formada por 

processos sociais, então ela pode ser mantida, modificada ou remodelada por estas 

relações. A construção do ser social e de sua identidade vem da percepção daquilo 

que tem em comum ou de diferente com os outros indivíduos. As crianças quando 

estão iniciando sua socialização na escola, estão começando a assumir seu papel 

simbólico e social na sociedade em que vivem. A família e a escola são os grupos 

que têm maiores repercussões neste processo de socialização, a escola não só 

detém o papel de transmissão de conhecimentos científicos, como também cabe a 
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esta o desenvolvimento de capacidades cognitivas, afetivas, capacidade de 

relacionamento em sociedade, competências comunicativas e participação na 

formação da identidade individual de cada aluno. Margaret Mead defende a 

educação como parte do processo de construção de uma pessoa. Mead diz ainda 

que a educação tem uma importância antropológica com dupla funcionalidade e uma 

delas é como instrumento de “engenharia social”. Segundo a autora “a educação, 

habilitando-as a tirar partido da oportunidade, ampara e fomenta a sua 

independência pessoal. A criança começa a ver-se como pessoa; a moça, como o 

rapaz, pode fazer para si um lugar no mundo e realizar-se” (1982, p. 147). E é por 

isso que o educador deve manter uma postura de real percepção e sensibilidade aos 

interesses expressos pelas crianças que evoluem a cada fase de sua passagem 

pela escola com relação à construção do seu pensamento e o seu modo de 

perceber o mundo.

3.1. A UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE UFF

A creche Uff insere a brincadeira como a base orientadora da prática 

educativa e no desenvolvimento social das crianças. No tempo em que estive 

fazendo minhas observações consegui constatar isso e vi, no dia a dia das crianças, 

a teoria se tornar pratica. Na creche valoriza-se a experiência coletiva o que é de 

muita importância para o desenvolvimento da criança como um ser social. Os alunos 

quando entram na creche passam por uma semana de inserção onde cada processo 

para tal inserção é planejada de acordo com a faixa etária e se constitui em 

diferentes etapas. Esse período de inserção é importante pois é um momento de 

encontro e formação de novas redes relacionais entre as crianças, professores e 

auxiliares e os pais.

O grupo azul (a turma em que trabalhei) é a primeira turma da creche com 

alunos de 1 ano e meio à 2 anos e meio. A dificuldade de inserir a criança na creche 

e no ambiente social da escola é maior, pois existe uma espécie de choque na 

criança por ser a primeira “separação” séria entre ela e os pais. E é por isso que elas 

passam pelo período de adaptação. Esse período é complicado e o tempo em que 

ele dura depende de cada criança. Na creche vi crianças conseguirem se adaptar ao 

ambiente, aos professores e auxiliares e aos colegas em algumas semanas e 
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também vi algumas crianças não conseguirem se adaptar de forma que não 

interagiam com quase ninguém a não ser as pessoas que ela elegia para poder 

interagir. No primeiro dia de campo, uma das crianças, um menino, me “elegeu” e a 

professora disse-me que "ganhei um filho logo no primeiro dia”. Este mesmo menino 

veio a ser uma das crianças que mais me chamou atenção para desenvolver minhas 

observações, pois o comportamento dele era diferente dos demais colegas. 

E é por isso que o período de adaptação é importante nessa fase, ele vai 

definir todo o progresso e o tempo que esse progresso pode levar para cada criança 

se descobrir capaz de socializar com outros fora de seu convívio habitual. 

Adaptação, quer dizer acomodação, ajustamento a uma determinada situação. A 

creche é um universo de comunicação interpessoal onde o comportamento de cada 

criança é influenciado pelo comportamento de outras pessoas. E por ser um 

ambiente estranho para criança é necessário um período de adaptação. Observei 

que grande parte da rotina desse primeiro ano na creche, sobre tudo no primeiro 

semestre, é voltada para o desenvolvimento social da criança, para que ela 

reconheça a si mesma como um ser social, reconheça seus colegas e professores 

como seres sociais. A criança nesta idade raramente já interagiu com alguém 

completamente estranho a ela e por isso os métodos usados na creche são tão 

importantes para o desenvolvimento social dos alunos.

Na creche da uff as crianças do grupo azul chegam por volta das 8 horas da 

manhã e tem um determinado tempo para brincarem no pátio antes de começarem 

as atividades do dia. Esse tempo serve para as crianças se adaptarem ao ambiente 

da escola e para interagirem com os professores e colegas. O que raramente 

acontece nas primeiras semanas. Alguns choram pela volta dos pais, outros sentam 

em um banco quietos e observando a sua volta. Alguns deles interagem com os 

professores quando os mesmos conversam e distraem eles. Mas a grande maioria 

das crianças não interagem umas com as outras. Elas têm mais dificuldade de ver a 

si mesma a as outras crianças como seres sociais. Eu pude observar que esse 

tempo de recepção e recreação é bem importante para as crianças, principalmente 

no início do ano letivo, pois é aonde elas se acostumam um pouco melhor com o 

ambiente da creche, da sala de aula e com os outros colegas todos os dias. Nesta 

turma em especifico havia um aluno que interagia melhor com todos, pois ele tinha 
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uma irmã um ano mais velha, o que facilitou tanto a adaptação dele na creche 

quanto o desenvolvimento social dele. 

Observei nos primeiros dias que as crianças brincam muito sozinhas ou com 

as professoras. Elas ainda não aprenderam completamente a perceber os colegas a 

sua volta. São raras as vezes que eles tomam a iniciativa de chamar um colega para 

brincar. Tem uns alunos que são mais comunicativos e acabam falando com os 

outros coleguinhas, mas são poucas as vezes, comparado às crianças de três anos, 

uma turma acima deles. As professoras por diversas vezes incentivam eles a 

interagirem entre si, mas muitas vezes a tentativa é frustrada e quando conseguem 

não é por muito tempo. Mas as crianças interagem bastante com as professoras. É 

interessante ver a evolução na comunicação em um único dia. Quando chegam elas 

choram, e nem percebem os colegas em volta, e ao logo das horas elas vão 

percebendo, mas não interagindo, depois interagem, mas rapidamente e são raras 

as vezes, eles preferem interagir com algum adulto

Como foi dito a rotina da turma é, em maioria, para estimular a socialização 

das crianças. Depois do horário em que as crianças ficam no pátio brincando as 

professoras e auxiliares as colocam sentadas no chão em uma roda e começam a 

fala o nome dos colegas que estão em sala, das professoras e dos colegas que não 

estão presentes. Essa atividade é repetida todos os dias e quando os alunos 

começam a falar o nome dos outros colegas percebe-se que eles estão começando 

a reconhece-los como seres sociais. Após esse momento as crianças brincam com 

massinha ou com algum brinquedo até a hora da colação, após isso elas voltam 

para a sala e vão para aula ou de capoeira (ministrada segundas e quartas-feiras) 

ou de teatro (ministrada terças e quintas-feiras). Quando acaba as aulas os alunos 

voltam a sala, brincam mais um pouco e vão para o refeitório almoçar. No almoço 

metade das crianças não comem tudo e há ainda alunos que não comem. Mas 

devemos compreender que as crianças, e em especial, os menores, ainda não se 

expressam bem verbalmente e, por isso, manifestam seus sentimentos por meio do 

corpo. É comum, portanto, que além de chorar elas possam adoecer recusar 

alimentos, dormir demais, irritar-se etc. Não se trata de um problema de saúde, é 

apenas a sua maneira de expressar o que está sentindo, todas estas maneiras 

foram vistas em campo e serão faladas mais à frente. Chegando ao final do dia as 
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crianças vão para aula de artes ou para a biblioteca. São essas aulas que 

conseguem “prender” por mais tempo a atenção das crianças. 

As professoras fazem diversas atividades com as crianças que estimula o 

desenvolvimento cognitivo, motor e social. Certa vez os alunos tinham que pintar um 

barco grande que as professoras fizeram, essa atividade estimula o trabalho em 

conjunto. Para as crianças estava sendo uma brincadeira, mas na verdade era uma 

grande estimulação motora e social e foi neste dia que vi o aluno autista da turma 

pegar um pincel e pintar com todos os outros colegas, pela primeira vez. E era, 

também, a primeira vez em que ele participava de uma atividade da turma2. 

Segundo Vygotsky, é em um ambiente heterogêneo e plural que as relações 

de aprendizagens são construídas. Ele ainda diz que o desenvolvimento do ser 

humano não acontece de forma linear, ou por etapas que possamos “controlar” 

prevendo atividades pré-concebidas como as melhores para determinada “evolução” 

do pensamento. Seu desenvolvimento dá saltos, sobe, desce, avança e recua, 

traçando assim um movimento que é similar à própria vida. Desta forma, a pessoa 

não é mais ou menos desenvolvida, mas está desenvolvendo-se continuamente a 

partir das diferentes relações que estabelece com o meio físico, cultural, social e 

afetivo.

3.2. AS FASES DIFÍCEIS NO PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO

As crianças na faixa etária do grupo azul estão na fase da chamada 

“adolescência do bebê” que é uma fase onde o bebê está começando a se descobrir 

como indivíduo com desejos e opiniões próprias, e isso gera uma enorme 

necessidade de tomar decisões e fazer escolhas por si e ao mesmo tempo em que 

ela quer tomar suas decisões, ainda tem muitas dificuldades para fazê-lo, dado que 

ainda não tem maturidade suficiente. E o desenvolvimento físico, intelectual e social 

não só depende da própria criança ou dos que trabalham na instituição escolar, mas 

também dos familiares e de todas as pessoas que vivem no mesmo meio em que 

essa criança está inserida. A comunicação e colaboração dos familiares é 

importante para os professores saberem o motivo de qualquer mudança de 

2  Fotos no anexo A.
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comportamento por parte das crianças. As crianças nesta faixa etária de 2 anos 

estão aprendendo a falar, a se comunicar com mais clareza e estão começando a 

conseguir compreender e expressar seus sentimentos. Então como Piaget (1978, p. 

87) relata:

“A criança possui várias fases de desenvolvimento até chegar à vida 

adulta e essas fases devem ser respeitadas por todas as pessoas que têm 

ou terão influência nesse desenvolvimento (pais, familiares, professores e 

funcionários da escola em que a criança está estudando) ”.

Nesta fase há muitas manifestações físicas para o que a criança está 

sentindo e desejando. A criança nesta faixa etária esta em transição, como foi dito 

anteriormente, e ela ainda não desenvolveu a capacidade de processar e transmitir 

com clareza seus pensamentos. Isso vai desenvolvendo conforme a criança vai 

aprendendo a falar. Pois a linguagem é um meio de comunicação e o veículo mais 

importante do pensamento. Então esta é a fase onde há episódios das temidas 

mordidas. Episódios estes vistos com frequência no grupo azul, sobretudo pelo 

aluno mais novo da turma que tinha 1 ano e meio. Toda vez que um colega dele 

pegava um brinquedo de sua mão ou entrava na frente dele para escorregar no 

parque, ele o mordia. Isto acontece porque enquanto, ainda, não verbaliza os seus 

sentimentos, é comum a criança recorrer a atitudes nem sempre aceitáveis e 

agradáveis, como por exemplo, morder para expressar a sua insatisfação ou até 

mesmo o desejo de conhecer por meio da experimentação real. Muitas vezes a fase 

da mordida coincide com a entrada na escola. A situação de ter que compartilhar 

brinquedos, atenção e o espaço com outra criança, pode ser demais para quem 

estava acostumado, até então, a ser alvo de todos os olhares e a ter seus desejos 

imediatamente atendidos. Como este aluno em questão, ele é filho único, o mais 

novo da turma e ainda passava por alguns problemas dentro da família dele. É 

importante saber que as mordidas deixarão de existir conforme o desenvolvimento 

da linguagem, na maioria das vezes, a partir dos dois anos de idade. Com este 

aluno não foi diferente, ao longo do semestre pude ver ele deixando de morder os 

colegas, pois as professoras incentivavam ele a tentar falar o que estava 

acontecendo, por vezes o ajudando a expressar-se. E com o desenvolvimento da 

fala dele esses episódios foram diminuindo. Cada criança é diferente da outra, e vive 
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uma realidade distinta, que precisa ser analisada em conjunto pelos pais e 

professores.

No grupo azul havia um outro aluno de 2 anos que tinha muita dificuldade em 

interagir tanto com os professores quanto com os colegas de turma. Ele não estava 

conseguindo reconhecer os demais como seres sociais. Comecei a prestar mais 

atenção nele, em quais momentos ele conseguia brincar e conversar com as 

pessoas a sua volta. Esses momentos eram raros. Ele era a criança em quem eu 

mais vi a “fala egocêntrica”. Este aluno era o que mais chorava pela falta dos pais. 

No início o pai dele dizia que ia colocar “gasolina no carro” e ia voltar para busca-lo e 

toda vez que ele perguntava pelo pai as professoras diziam que ele tinha ido colocar 

gasolina no carro e isso acalmava o menino, mas temporariamente pois ele não 

entendia o porquê o pai demorava tanto para fazer tal coisa e se as professoras 

diziam algo diferente do que foi falado a ele pelo pai, ele não aceitava e chorava 

muito. Durante o período de quase um mês observei que ele não brincava com 

ninguém, não aceitava o toque de ninguém, não comia no almoço e quando comia 

era o biscoito do lanche da tarde, não dormia na “hora da soneca” e quando dormia 

era depois de muito chorar. Ele obedecia às professoras, mas depois de muita 

insistência delas, ele tentava fugir quase todo dia para encontrar o pai que tinha ido 

“colocar gasolina” e ainda não tinha voltado. Houve um dia em que a professora fez 

uma “festa de bagunça” com os alunos onde ela espalhou pelo chão da sala papeis 

cortados em tiras ela e as auxiliares falaram paras as crianças que ali era a “água” e 

elas ficavam jogando os papeis para o alto para caírem as crianças e incentivando 

elas a fazerem o mesmo, o que estimulava a interação entre elas. Todas as crianças 

na sala participaram, exceto este aluno que estamos tratando. Ele ficava na porta da 

sala, olhando para fora a espera de uma brecha para fugir e lembro-me que em um 

determinado momento ele pegou a mochila dele e ficou parado na porta esperando 

para ir embora.3  A professora tentou chama-lo, o trouxe para perto, deu papeis a 

ele, mas não adiantou. 

Nesta fase de adaptação dele tiveram algumas estratégias importantes que 

fizeram com que ele fosse se familiarizando com o ambiente escolar, com os 

colegas e professoras. A primeira foi quando as professoras pediram para o pai 

deste aluno falar a verdade para ele, que ele iria para o trabalho e iria vir busca-lo 

3 Foto no anexo A.
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depois que ele acabasse de trabalhar e que ele podia ficar brincando com os 

colegas. E isso funcionou, a criança passou a chorar menos e entender que o pai só 

viria busca-lo quando saísse do trabalho e ele passou, aos poucos, a reconhecer os 

outros dentro de sala como seus colegas. E outro ponto que ajudou muito foi o 

tratamento das professoras e funcionários da creche para com ele. Nessas horas o 

afeto é importante para que a criança sinta que ali não é um lugar que vá fazer mal a 

ela. E ainda outro fator foi a estratégia que uma das professoras usou para acalma-

lo. O relógio da sala de aula era composto por frutas ao invés de números e a 

professora disse a ele que o pai estava trabalhando e viria busca-lo quando o relógio 

estivesse na “laranja” e isso o acalmou pois deu uma perspectiva a ele de quando o 

pai iria aparecer e enquanto ele brincava de vez em quando ele ia e dava uma 

olhada no relógio, via que ainda não estava na hora e voltava a brincar. Isto 

aconteceu, segundo Piaget, devido a “coação espiritual” (relação de influência do 

adulto sobre a criança) exercida pelo adulto na criança onde “desenvolve-se toda 

uma submissão inconsciente, intelectual e afetiva” (2002, p.26).  

3.3. OS COLABORADORES NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 
SOCIAL.

3.3.1. A brincadeira

A brincadeira é a atividade principal da infância e na creche UFF o brincar, 

assim como a linguagem, tem um papel fundamental no desenvolvimento e na 

adaptação da criança, sobretudo, nos alunos do grupo azul que estão passando pelo 

primeiro “choque” da separação da família. Pois, como já foi mencionado, o brincar 

permite que a criança expresse seus pensamentos e sentimentos em um mundo de 

faz de conta consciente onde ela é capaz de reproduzir as relações que observa em 

seu cotidiano visto que comportamento de crianças pequenas é fortemente 

determinado pelas características das situações concretas em que se encontram. No 

início do semestre as crianças brincam sozinhas, fisicamente ficam próximas umas 

das outras, mas não interagem entrei si. Há um incentivo das professoras para que 

eles interajam, mas raramente acontece e com o passar do tempo e de diversas 

atividades para estimular a sociabilidade, as crianças começam a brincar entre si, e 
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partir das brincadeiras começam a criar laços de amizade desenvolvendo a 

sociabilidade com os colegas. No grupo azul tinha um aluno autista e este tinha uma 

mediadora, ele não interagia com ninguém somente com sua mediadora, mas os 

esforços dela e das professoras fizeram com que ele começasse a interagir com 

alguns alunos, até que em um dia ele sentou numa roda com sua mediadora e mais 

dois alunos e eles jogaram bola, o que foi uma alegria e surpresa para as 

professoras pois elas não estavam esperando que esse episódio acontecesse tão 

rápido. Houve, também, uma vez, depois de quase dois meses de campo, em que 

os meninos estavam brincando juntos com um caminhão grande de madeira em que 

cabiam três deles, e o que me chamou atenção neste dia foi o aluno que tinha 

grandes dificuldades de socializar estava brincando com os outros meninos e falava 

com eles. Neste mesmo dia foi a primeira vez que o vi comer toda a comida do 

almoço. Embora fora do mundo de faz de conta ele ainda tinha algumas dificuldades 

socialização.   

 No universo da brincadeira não existe brinquedos sem regras, mesmo que 

não sejam regras pré-estabelecidas, o brincar está envolvido em regras da 

sociedade, logo em um faz de conta a criança consegue ser mais social do que fora 

da brincadeira. Como foi dito no primeiro capítulo deste trabalho, a criança tenta 

entender o seu mundo, reproduzindo brincadeiras por meio de suas vivências, como 

exemplo a atitude do brincar de imitar. Como quando três alunos do grupo azul 

brincavam em uma casinha no parque da creche, eles estavam em um faz de conta 

onde uma menina era a mãe, o menino o pai e a outra menina era a filha e eles 

agiam de acordo com seus papeis sociais de faz de conta. Foram momentos como 

este que ajudaram a interação dos alunos entre si. Para Vygotsky a brincadeira 

nasce da necessidade de um desejo frustrado pela realidade, pela tendência a 

realização imediata desde desejo. Um exemplo disto pode ser visto neste momento 

citado acima onde o “pai de faz de conta” era o menino mencionado anteriormente, 

que chorava o dia todo pela falta do pai.

Na situação imaginária constituída na brincadeira, a criança define a atividade 

por meio do significado do brinquedo. Certa vez uma das auxiliares colocou as 

cadeiras em fileira e disse que ali seria um ônibus e um dos alunos seria o motorista, 

todos que queriam participar sentaram e fizeram seu papel na brincadeira. Eles 

brincaram de ônibus pelo significado do objeto usado os eles e não pelos elementos 
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reais concretamente presentes, como as cadeiras. A questão das brincadeiras de 

“faz de conta”, na perspectiva Walloniana demonstra, através da citação de Oliveira 

(2000. p. 51) que:

“As brincadeiras, num exemplo de uma atividade, demonstram que 

a criança poderia ser vista como se estivesse num mundo só seu, num 

mundo de fantasia. Mas, sendo estudada com detalhes, ela tem revelado 

como as crianças estão engajadas uma com as outras, construindo e 

compartilhando significados e, assim, podemos identificar que elas estão 

começando a aprender o significado de dividir aquilo que possui com outra 

criança”.

É a percepção que a criança tem do mundo dos objetos humanos que irá 

definir os conteúdos da brincadeira. O brincar é influenciado pelas relações e 

atividades humanas. De acordo com a perspectiva sociocultural, o aspecto social é 

visto como um objeto propulsor para o desenvolvimento infantil. E é no lúdico que as 

crianças descobrem as relações existentes entre os homens. A brincadeira também 

permite à criança a se apropriar de códigos culturais e de papéis sociais. 

No meio das brincadeiras, as crianças se constituem como indivíduos e os 

aspectos simbólicos de sociabilidade, linguagem e cognição também são 

estimulados na brincadeira. O jogo é uma maneira de as crianças interagirem entre 

si, vivenciarem situações, manifestarem indagações, formularem estratégias e, ao 

verificarem seus erros e acertos, poderem reformular sem punição seu planejamento 

e suas novas ações. O jogo ao ocorrer em situações sem pressão, em atmosfera de 

familiaridade, segurança emocional e ausência de tensão ou perigo proporciona 

condições para aprendizagem das normas sociais em situações de menor risco. 

3.3.2. A linguagem oral

A brincadeira é uma rica fonte de comunicação, pois até mesmo na 

brincadeira solitária a criança, pelo faz de conta, imagina que está conversando com 

alguém ou com os seus próprios brinquedos. Com isso, a linguagem é desenvolvida 

com a ampliação do vocabulário e o exercício da pronúncia das palavras e frases. 

Linguagem e vida social andam de mãos dadas na infância. A sociabilidade da 
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criança é importante para o desenvolvimento da fala e, por sua vez, quando esta 

começa a se desenvolver há um progresso na vida social da criança. 

A teoria do desenvolvimento intelectual diz que o desenvolvimento acontece 

por estágios, onde o ponto de partida é a fase egocêntrica. Fase essa onde a 

criança não distingue um mundo externo separado de si próprio, nela a criança não 

vê necessidade de explicar aquilo que diz porque acha que está sendo entendida. 

Nessa teoria a inteligência forma-se por meio de adaptações e quando o esquema 

torna-se insuficiente para responder as novidades, ele é modificado. E então a 

interação com o mundo externo vai se tornando cada vez mais necessária e vai 

diminuindo gradualmente o egocentrismo. Há 4 períodos para o desenvolvimento na 

teoria de Piaget: o primeiro é o sensório motor de 0 a 2 anos; o segundo é o pré-

operacional de 2 a 7 anos; o terceiro é o operatório concreto de 7 a 11 ou 12 anos; e 

o quarto é o operatório formal de 11 ou 12 anos em diante. É importante lembrar que 

as faixas etárias de cada estágio são variáveis, pois irá depender de alguns fatores 

como a criação da criança, a saúde mental dela. Como por exemplo uma criança 

com autismo permanece mais tempo no estágio sensório motor.

É na fase pré-operacional que há aparição da linguagem oral. E através da 

aparição desta que há a possibilidade de a criança construir esquemas de ação 

interiorizados (esquema representativo ou simbólico). Nessa fase a criança pode 

substituir ações, situações, objetos e pessoas por símbolos que são as palavras. 

Nessa fase temos o pensamento egocêntrico e o animismo, que é a atribuição de 

sentimentos e intenções a coisas e animais. E apesar de as ações neste período 

serem internalizadas ainda não são reversíveis, a criança ainda não é capaz de 

perceber que é possível retornar mentalmente ao ponto de partida. Mas aquisição da 

linguagem oral leva a uma mudança no comportamento da criança. Esta aquisição 

vai trazer aspectos para o mundo da criança que são o jogo simbólico, a imitação 

(do comportamento ou falas de adultos, sobre tudo dos pais) e o animismo. 

Na fase egocêntrica as crianças falam a si próprias por meio de monólogos 

que acompanham suas atividades. Segundo Vigotski “é natural e necessário para a 

criança falar enquanto age” (1996, p.34) para ele a fala “não só acompanha a 

atividade prática como, também, tem papel específico na sua realização” (idem). A 

fala e a ação da criança estão na mesma função psicológica complexa. Essa fala 

egocêntrica é vista nos alunos da turma azul em atividades como a pintura eles 
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falam para si mesmos o que vão pintar. Ou em uma situação em que eles sabem 

que não podem fazer determinada coisa, como por exemplo pegar algum brinquedo 

do armário. Quando a professora fala “fulano, não pode pegar o brinquedo agora”, o 

aluno fala para si mesmo “fulano, não pode pegar o brinquedo agora. Fulano vai 

pegar a bola lá fora”. Podemos ver que além de praticar a imitação e a fala 

egocêntrica, ele falou de si mesmo na terceira pessoa do singular. Esse é um indício 

de que eles ainda não reconhecem a si mesmos como indivíduos sociais. Observei 

que nesta fase a noção do selfie ainda não está completamente construída. 

A fala egocêntrica é a base para fala interior e quando ela é externa está 

incluída na fala comunicativa. É por isso que quando a criança expõe sua fala 

egocêntrica ela está iniciando de alguma maneira uma fala comunicativa, ou seja, a 

fala egocêntrica está ligada a fala social e aquela é somente uma forma de transição 

entra a fala exterior e interior. Para Vigotski:

“A maior mudança na capacidade das crianças para usar a 

linguagem como um instrumento para a solução de problemas acontece um 

pouco mais tarde no seu desenvolvimento, no momento em que a fala 

socializada (que foi previamente utilizada para dirigir-se a um adulto) é 

internalizada. Ao invés de apelar para o adulto, as crianças passam a apelar 

a si mesmas; a linguagem passa, assim, a adquirir uma função intrapessoal 

além do seu uso interpessoal. No momento em que as crianças 

desenvolvem um método de comportamento para guiarem a si mesmas, o 

qual tinha sido usado previamente em relação a outra pessoa, e quando 

elas organizam sua própria atividade de acordo com uma forma social de 

comportamento, conseguem, com sucesso, impor a si mesmas uma atitude 

social. A história do processo de internalização da fala social é também a 

história da socialização do intelecto prático das crianças. ” (1996, p. 37).

O pensamento está ligado a linguagem exterior e interior, então, quando a 

linguagem conduz a uma socialização da ação, a mesma dá lugar (graças a 

linguagem) a atos de pensamentos. Esses atos não são exclusivos ao “eu” que os 

concebeu, mas a um plano comunicativo que multiplica a importância da 

socialização da ação. A linguagem é, assim, um “veículo de conceitos e noções que 

pertence a todos e reforça o pensamento individual com um vasto sistema de 

pensamento coletivo” (Piaget 2002, p.28) onde a criança mergulha quando começa 

a manejar as palavras. 
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Ao longo de nossas vidas, presenciamos interações sociais ou interagimos 

em diversas situações em que a linguagem se caracteriza como elemento mediador. 

Aprendemos que em cada situação particular devemos buscar uma adequação do 

discurso e que, portanto, o uso que fazemos da linguagem é mediado pelas relações 

sociais. A protonarrativa é uma narrativa que depende do interlocutor e se inicia a 

partir dos dois anos de idade, constituindo-se nas primeiras tentativas de narrar da 

criança. Todo ser humano é essencialmente narrativo e a criança quando chega ao 

mundo já se depara com um ou mais papéis atribuídos a ela, e aprende a assumir 

tais papéis, por meio do “estoque social” de histórias e das experimentações 

narrativas, que permeiam histórias da cultura e fatos da sua experiência. E outra 

fase importante para a criança começar a ter acesso ao discurso narrativo é 

justamente quando escuta histórias contadas pelo adulto, pois assume o papel de 

ouvinte. No grupo azul todos os dias no final da tarde as crianças iam para biblioteca 

para ouvirem historias, lá elas tinham contato com os livros e ouviam as 

bibliotecárias contarem diversas histórias a elas. Quando tinham rodas de histórias 

dentro de sala eram os únicos momentos em que as crianças ficavam quietas por 

um período de tempo longo. Elas prestavam atenção em cada palavra e ao final as 

professoras ou pediam para elas contarem a mesma história para elas ou faziam 

perguntas sobre a história contada e as crianças respondiam corretamente. Nas 

aulas de teatro o professor contava histórias e pude ver os alunos interagindo de 

forma mais afetiva uns com os outros e com os professores4.  Nesta fase como elas 

ainda estão desenvolvendo a fala e a capacidade narrativa, têm dificuldade de narrar 

o que for pedido. Certa vez pedi a um aluno que me contasse como foi o fim de 

semana dele e enquanto ele contava tive que ajuda-lo a fazer, dando sugestões de 

palavras até ele saber qual era a certa para expressar o que ele queria dizer. 

Em suma a linguagem espontânea entre as crianças, a linguagem usada para 

se comunicar com os adultos quando necessário e o comportamentos delas em 

brincadeiras, jogos e faz de conta, mostra as primeiras condutas sociais da criança e 

revelam, também, que essas condutas permanecem ainda a meio caminho da 

verdadeira socialização. Nos cinco meses em que fiz o trabalho de campo na creche 

pude ver o grande progresso que as crianças obtiveram. No início das aulas os 

alunos não brincavam uns com os outros, não falavam e nem reconheciam 

4  Foto no anexo A.
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socialmente e afetivamente os colegas. Ao final do semestre eles brincavam uns 

com os outros, certo que ainda podia se observar alguns traços do comportamento 

do início do ano, sobretudo nos mais novos, mas ao mais velhos (que fizeram três 

anos dentro desse período), tiveram muito mais progresso no desenvolvimento 

social, eles brincavam juntos no parque da creche5 , dividiam com mais facilidade os 

brinquedos, participavam com mais facilidade das atividades em sala de aula e 

acredito que ao final do ano estavam todo prontos para passarem para próxima fase 

desse desenvolvimento.

          

5 Foto no anexo A.



49

          CONSIDERAÇÕES FINAIS

A identidade do ser humano é uma categoria em construção e, como foi visto, 

o desenvolvimento de uma sociabilidade tem um papel fundamental nesta 

construção. Todas as áreas na vida do ser humano levam ao social. E este estudo 

foi feito para mostrar que a Antropologia  precisa se ater mais a infância, o estudo 

desta pela Antropologia é relativamente novo comparado às outras áreas de 

conhecimento antropológico. 

O ofício de antropólogo é muito mais voltado ao mundo adulto do que o 

mundo as crianças. Os trabalhos de Margaret Mead contribuiram para trazer esse 

mundo infantil a tona e chamar a atenção de sociólogos, educadores, psicólogos e 

antropólogos para a importancia do estudo da infancia. Mead buscava entender 

como elementos da cultura eram inculcados nas crianças pelo adultos, pois isso as 

formavam e formam para viver dentro da sociedade. 

E porque a Antropologia tem o que se ater mais ao mundo infantil se ja 

existem outras áreas que a fazem, como a Educação ou a Psicologia? É simples, a 

Antropologia forma profissionais que tem a habilidade de enxergar com os olhos do 

outro. O antropólogo aprendende em sua formação entender o contexto, o meio, os 

motivos, a cultura, a linguagem e até mesmo o pensamento de seu objeto de estudo 

e passar a realidade do seu trabalho de campo para as pessoas que não fazem 

parte do mundo de seu objeto de forma que essas pessoas entendam e conheçam 

tal mundo.

É muito interessante ver como detalhes que passam despercebidos da 

maioria, fazem diferença na rotina da criança e na percepção dela em relação ao 

seu redor e como um ser social. E a Antropologia tem a habilidade de passar a 

vivencia e olhar infantil aos adultos e ajudar-nos a não mais olhar a criança como 

uma “pessoinha” e sim como uma pessoa em formação. Estudar a formação social 

de uma criança é também estudar a formação social de nós mesmos. 
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ANEXO A – FOTOS

Foto 1 – O aluno autista, que está em pé de camisa azul claro, participando pela primeira vez de uma 
atividade em grupo.

Foto 2 – Notem o aluno que mencionei, ele está na porta da sala com sua mochila esperando uma 
brecha para fugir. Mas a professora o vigia o tempo todo, como ilustrado na foto 3 a seguir.
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Foto 3

Foto 4 – As crianças sentadas ouvindo uma história, nesse momento elas estavam interagindo com o 
professor e entre si por causa da história.
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Foto 5 – Esta imagem mostra o quanto as crianças progrediram socialmente dentro do período de 5 
meses, pois no início do trabalho de campo não se via cenas como essa. Esta foto foi tirada na última 
semana de aula antes das férias do meio do ano.
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