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RESUMO 

 

 
Esta dissertação tem como objeto o pensar bem na Educação Infantil. Teve como objetivo 

geral elucidar a respeito da atividade pensante das crianças. Tal objetivo se ampara numa 

especificidade: buscar subsídios que apontem e definam práticas educativas voltadas ao 

desenvolvimento inicial do pensar bem. A pesquisa de cunho bibliográfico se pauta em 

documentos legais sobre a Educação Infantil e nas ideias de Dewey (1959), Lipman (1994, 

1995, 1997) e Vygotsky (1991, 1989, 2005) a fim de buscar respostas aos questionamentos 

que seguem: Quais caminhos podem ser trilhados na Educação Infantil para que haja uma 

educabilidade pautada na ideia do estímulo ao pensamento elaborado? Crianças pensam, mas 

como podem ser potencializadas as práticas reflexivas iniciais sobre a realidade que as cerca; 

ou seja, como pensar paulatinamente de forma mais elaborada? Tendo como pressuposto que 

o questionamento é marcante no universo infantil por meio das perguntas maravilhadas, quais 

são os indícios constatadores de que essa característica tem sido explorada para que a criança 

venha a pensar bem? A pesquisa aponta que, as práticas pedagógicas usuais, em sua maioria, 

revelam uma concepção de criança entendida como um ser que ainda não é capaz de pensar 

de modo crítico e reflexivo. Pensa-se que esta maneira de pensar deva ser mudada e espera-se 

que este trabalho contribua para isso. Assim, as escolas de Educação Infantil podem e devem 

ser ambientes realmente propiciadores do desenvolvimento e cultivo do pensamento. Nesta 

direção, torna-se relevante o papel do educador na identificação e no aproveitamento daquilo 

que atrai e encanta a criança, descobrindo estratégias e recursos para fazer com que a criança 

se encante, queira aprender, queira se empenhar nos processos de descobertas, de investigação 

e de pensamento. Dentre esses recursos, considerados relevantes para o desenvolvimento do 

pensar bem, esta reflexão traz considerações sobre o lúdico, a contação de história e a roda de 

conversa. 

 

Palavras-chave: Pensar Bem. Educação Infantil. Lúdico. Contação de Histórias. Roda de 

Conversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 
This work has as object the well thinking in kindergarten. We aimed to elucidate about the 

thinking activity about children. This objective supports herself a specificity: seek grants that 

show and define educational practices intended at early development of well thinking. The 

bibliographical research is guided in legal documents on early childhood education and in 

Dewey's ideas (1959), Lipman (1994, 1995, 1997) and Vygotsky (1991, 1989, 2005) in order 

to find answers to the following questions: What paths can be taken in kindergarten in order 

to have an education characterized by the idea of stimulating thought? Children think, but 

how can be potentiated the initial reflexive practices of the reality that surrounds them; it 

means, how gradually think more elaborately? With the assumption that the question is 

striking in the infant universe through the astonished questions, what are evidence 

demonstrating this feature has been exploited in order to the child think well? The research 

points out that the usual pedagogical practices, mostly reveal a child's conception understood 

as a being who is not able to think critically and reflectively. It is thought that this way of 

thinking should be changed and it is expected that this work will contribute to this. In this 

way, Early Childhood Education Schools can and should be environments where it provides 

the development and cultivation of thought. At this stage, the role of the educator becomes 

very important in identifying and taking advantage of what attracts and delights the child, 

finding strategies and resources to make the child be enchanted, wants to learn, wants to 

engage in the discovery process, research and thought. Among these features, relevant to the 

development of well thinking, this reflection brings considerations about the playful, 

storytelling and conversation wheel. 

 

 

Keywords: Well Thinking. Childhood Education. Playful. Storytelling. Conversation Wheel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



RESUMEN 
 

 

Esta tesis tiene como objeto el pensar bien en la Educación infantil y tuvo como objetivo 

general  dilucidar sobre la actividad pensante de los niños. Tal objetivo se ampara en un 

carácter específico: obtener las subvenciones que señalen y definan prácticas educativas 

volcadas al desarrollo inicial del acto de pensar bien. La investigación de carácter 

bibliográfico se basa en documentos legales sobre la Educación Infantil y en las ideas de 

Dewey (1959), Lipman (1994, 1995, 1997) y Vygotsky (1991, 1989, 2005) con la finalidad en 

la búsqueda de respuestas a las preguntas que siguen: ¿Qué caminos se pueden tomar en la 

Educación Infantil para que haya una educabilidad guiada por la idea de estimular el 

pensamiento elaborado? Los niños piensan, ¿pero cómo se puede potenciar las prácticas 

reflexivas iniciales sobre la realidad que les rodea?; es decir, ¿cómo, gradualmente, pensar de 

manera más elaborada? Partiendo del presupuesto que el cuestionar hace parte del universo 

infantil por medio de las preguntas sorprendentes, ¿cuáles son los indicadores que evidencian 

que esta característica ha sido explotada de manera que el niño vaya a pensar bien? La 

investigación señala que, las prácticas pedagógicas habituales, en gran parte, revelan la 

concepción de un niño entendido como un ser que aún no es capaz de pensar de manera crítica 

y reflexiva. Se cree que esta forma de pensar se debe cambiar y se espera que este trabajo 

contribuya para ello. Por lo tanto, las Escuelas de Educación Infantil pueden y deben ser 

realmente ambientes que propicien el desarrollo y el cultivo del pensamiento. En este sentido, 

es relevante el papel del educador en la identificación y aprovechamiento de lo que atrae al 

niño, en la búsqueda de estrategias y recursos para hacer que el niño se encante, quiera 

aprender, quiera empeñarse en los procesos de descubrimiento, de investigación y de 

pensamiento. Entre los recursos considerados esenciales para el desarrollo del pensar bien, 

esta reflexión trae consideraciones sobre lo lúdico, la narración de historias y la ronda de 

conversación. 

 

Palabras clave: Pensar Bien. Educación Infantil. Lúdico. Narración de Historias. Ronda de 

Conversación. 
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APRESENTAÇÃO 
 

 

Apresento nestas linhas o que motivou este estudo cuja preocupação central diz 

respeito a buscar conhecimentos e subsídios com vistas a auxiliar a criança a pensar melhor. 

Na tentativa de apresentar minhas motivações, enquanto proponente desta pesquisa, teço 

algumas considerações sobre minha vida, meu percurso profissional e acadêmico.  

Eu, Eduardo Gasperoni de Oliveira, com 34 anos de idade, sou o caçula dos 

quatro filhos do casal João Antonio de Oliveira, de 72 anos, e Sildes Gasperoni de Oliveira, 

de 70 anos. Sempre tive muito mais intimidade e convivência com meus sobrinhos do que 

meus irmãos pela diferença de idade.  Quando nasci, meu irmão Joacir tinha 19 anos, Odair 

17 e minha irmã, Selma, 15. Assim, me sinto mais irmão dos meus sobrinhos mais velhos, 

pela proximidade da nossa idade. Tenho cinco sobrinhos: Michele (15), Flávio (23), Jaqueline 

(27), Daniele (30) e Leandro (31).  

Tive uma infância muito bem vivida, brinquei muito, corri muito e estraguei muita 

roupa nova, chegando em casa sem nenhum botão da camisa, como sempre alertava minha 

mãe. Nascido na Maternidade São Paulo, residi em Santo André-SP até os dez anos. 

Anualmente, vinha em férias ao interior do estado. Quanta diversão: trilhas, pescarias mal 

sucedidas, armadilhas e muitos passeios por Avaré, Timburi, Taguaí, Piraju, Sarutaiá e 

Fartura, local onde vivemos desde o findar de dezembro de 1991, ou seja, há quase 25 anos. 

Ainda costumo dizer “vivemos” pelo fato de ainda não estar acostumado com a ausência dos 

meus pais falecidos em 2012 e 2014. 

Nas minhas lembranças, não me recordo que meu pai, chamado carinhosamente 

de Zico, ler algum livro impresso para mim. A magia acontecia pela oralidade, pois as piadas, 

os trava-línguas e os causos do Pedro Malazarte, como a história da “Sopa de Pedra” ou a do 

“Passarinho embaixo do chapéu!” tinham como “palco” a cama de meus pais, quando eu e 

meus sobrinhos deitávamos em volta dele e nos encantávamos.  

A grande influência musical, principalmente do sertanejo, sempre me 

acompanhou desde o berço. Lembro-me que, em 1985, todo dia antes de ir à escola (prezinho 

como denominavam) era acometido de uma enorme dor de barriga, mistura de medo e 

ansiedade, penso eu, com o novo com o qual me deparava, e minha mãe, Sildes, com suas 

mãos mágicas cantava: O relógio, do Trio Parada Dura e em instantes eu corria todo feliz e 

subia na perua rumo à escola. Penso eu, que essa canção, a mágica de suas mãos e sua oração 

fizeram com que, atualmente, eu ficasse mais numa escola – seja atuando, seja como 

educando – do que em meu próprio lar. Essa mesma canção foi minha última homenagem a 
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ela. Quando ela já se encontrava inconsciente, eu lhe disse: “Mãe, do mesmo jeito que você 

cantava pra mim há 33 anos, eu vou cantar e sua dor, seu incômodo vai embora”. E minhas 

orações foram aceitas... suas dores e seu incômodo se foram... Na manhã seguinte, juntamente 

com meu primo Elizeu Gasperoni, cantei-a em seu enterro. Sob aquele mesmo céu, em menos 

de dois anos, eu e este mesmo primo cantávamos, dessa vez homenageando meu pai Zico – O 

feitiço espanhol, de Zilo e Zalo, a canção de meus pais. Assim, a música sempre foi uma 

forma de me expressar, seja como válvula de escape, quando me faltam palavras e sobram 

sentimentos; é a ela que eu recorro, minha inspiração, ... 

Mas, não cabe neste momento tristes episódios. É evidente a colaboração dos 

meus pais na minha constituição. Trago aqui pequenas passagens da minha infância que 

colaboraram para meu gosto musical, meu gosto pela literatura, pela contação e meu 

envolvimento com a Educação Infantil. 

Sempre estudei em escola pública da pré-escola (1985) ao Ensino Médio (1998) 

até mesmo o Cursinho Preparatório Vestibular, de Itapetininga, conveniado pelo Sistema 

Anglo (1999) foi conseguido via bolsa estudantil. 

Profissionalmente falando, possuo graduação em Letras com habilitação em 

Língua Portuguesa e Literatura pela Faculdade Estadual de Filosofia Ciências e Letras de 

Jacarezinho (2005). Também me graduei em Pedagogia pela Universidade Estadual do Norte 

do Paraná – Campus Jacarezinho (2007), apresentando a monografia Nóis Tamém Aprendi: o 

Preconceito Linguístico na Alfabetização. 

Por meio dessa mesma instituição especializei-me em Psicopedagogia (2009), 

período em que iniciou a licenciatura em Filosofia.  

A criança e a atuação profissional na Educação Infantil já me despertavam 

interesse e foram os motivos de minhas preocupações que culminaram com a produção 

acadêmica em Psicopedagogia acerca da Relevância da Afetividade no Processo Ensino-

Aprendizagem na Educação Infantil. 

No mesmo ano – 2009 – efetivei-me como professor de Educação Infantil em 

Taquarituba, época em que pode constatar o interesse em conhecer ainda mais a criança, a 

complexidade e riqueza do brincar, a dificuldade na avaliação em decorrência de seu caráter 

subjetivo e, principalmente a forma de como a criança pensa e de como ela constrói seu 

pensamento. 

No exercício da função de psicopedagogo, percebendo uma série de problemas, 

fui buscar mais respaldo com as contribuições do curso de especialização Neurociências para 

Educadores pelo Instituto Tecnológico de Desenvolvimento Educacional, vinculado à 



15 

 

Faculdades Integradas de Camões FICA (2011) tendo elaborado a monografia A Relevância 

das Neurociências à Intervenção Psicopedagógica. 

Cursei, ainda, outra especialização em Educação Infantil junto à Faculdade 

Network, Polo Taguaí-SP (2013) tendo apresentado o artigo científico A Relação 

Indissociável entre Cuidar-Brincar-Educar na Educação Infantil.  

Em 2012, efetivei-me como educador da Educação Infantil, em Taguaí - SP e a 

partir de 2013, comecei a atuar na avaliação e intervenção psicopedagógica da Educação 

Básica quando notei a dificuldade de muitos educandos em aprender, em estabelecer relações, 

levantar hipóteses, [re]construir significados, dentre outros procedimentos que concernem à 

ação de pensar, o que me levou a crer que o pensamento necessita de estímulos para tanto. É 

evidente a função da escola, representada pela figura docente, quanto à possibilidade de 

auxiliar a pensar bem.  

Mais precisamente ao cursar o 2º ano de Filosofia, em 2011, um insight ocorreu-

me durante a aula de Metodologia de Ensino de Filosofia, quando o professor Pedro Ferrari 

disse que a especificidade do saber filosófico se dá no nível fundamental e médio, e, então 

uma pergunta me moveu naquela época: Por que não na Educação Infantil?  Aí já iniciava a 

problematizar minha monografia: A investigação filosófica pode ser encarada como recurso 

relevante de uma Educação para o Pensar na Educação Infantil?  

Em 2012, realizei na modalidade ouvinte a disciplina Filosofia para Crianças, 

ministrada pelo professor Dr. Darcísio Muraro, na Universidade Estadual de Londrina – UEL. 

Em 2013, sob a orientação do professor Dr. Guilherme Müller Junior, apresentei 

meu Trabalho de Conclusão de Curso – T. C. C., intitulado O Preparo da Criança para o 

Exercício do Pensamento: uma Investigação sobre a Proposta Filosófica de Matthew Lipman 

para a Educação Infantil, que, em suma, pretendeu verificar a aplicabilidade da proposta 

filosófica lipmaniana na Educação Infantil. Nessa ocasião, o professor Darcísio, da U.E.L. 

aceitou o convite de ser um dos membros da banca do T.C.C. em Filosofia, em Jacarezinho, 

propiciando grandes contribuições àquela pesquisa e produção acadêmica. 

Ainda sobre a construção desta monografia, mais precisamente na pesquisa de 

campo em que havia proposto, durante a busca na internet sobre escolas onde há a aplicação 

da proposta lipmaniana, não obtive resultado satisfatório e esperado. Porém, verifiquei que se 

encontrava em aberto às inscrições ao Curso Educação para o Pensar Bem, coordenado pelo 

professor Dr. Marcos Antonio Lorieri. No decorrer do curso, tive o prazer de conhecer o 

professor Lorieri que, gentilmente, cedeu alguns minutos para apresentação da minha 

pesquisa em construção para o T.C.C. . Nesse evento, tive ciência do processo seletivo do 
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Programa de Pós-Gradução – Mestrado em Educação na Universidade Nove de Julho – 

UNINOVE. Realizei a inscrição do processo seletivo e fui aprovado, sob a orientação do 

professor Dr. Lorieri. 

Enfim, os dados mencionados, apesar de intitular de apresentação, são alguns 

apontamentos tecidos no sentido de elucidar como minha vida, quer pessoal, quer acadêmica e 

mesmo profissional, contribuíram para minha formação enquanto sujeito e, sobretudo, à 

construção e busca do meu objeto de pesquisa e dedicação durante o mestrado: o Pensar Bem. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A presente pesquisa com o título “O Pensar Bem na Educação Infantil” visa à 

busca de entendimentos relativos aos cuidados que a escola deve ter com o desenvolvimento 

do pensamento da criança na Educação Infantil. 

Esta proposta científica parte do pressuposto que o ser humano se desenvolve de 

modo global por meio de trocas e interações sociais. Aqui, enfatiza-se também que o 

desenvolvimento do pensar depende dos pares, das companhias, da família e também do 

ambiente escolar, enfim, depende das relações interpessoais que são estabelecidas e de todas 

as vivências relacionadas às manifestações do pensamento. 

Pensar refere-se a um processo natural e inerente ao homem. O pensamento é 

livre, isto é, não há como controlá-lo. Mas, há a possibilidade de auxiliar e de colaborar para 

melhorá-lo. A educação é um dos processos utilizados para que a humanidade avance nesse 

sentido. Isto é, torna-se possível pela educabilidade ampliar a perspectiva do pensar. 

Nesta direção, a instituição escolar tem significativo papel de colaboradora no 

desenvolvimento e ampliação das habilidades de pensamento. Ela se trata do lócus onde pode 

ocorrer experiências oportunizadas ao aprendizado do pensar. 

Por meio de adequada intervenção docente, já na tenra idade da Educação Infantil, 

pode acontecer a promoção de estratégias pedagógico-didáticas no intento de auxiliar no 

desenvolvimento, cuidado e aprimoramento do pensar, ou seja, no aprendizado e exercício 

desse pensar designado Pensar Bem.  

O pensar bem envolve a curiosidade, a imaginação, a inspiração, a 

espontaneidade, a inquietude, o diálogo compartilhado e o encorajamento das crianças no 

envolvimento de suas questões, suas perguntas, enfim, de seus problemas, concebidos como 

forças moventes do pensamento que acabam por desencadear esforços do pensar organizado, 

mais elaborado, com rigor e autocorreção constante na busca de respostas que interessam 

porque dizem respeito às necessidades a serem satisfeitas do indivíduo, seja criança ou adulto.  

Também representa a existência de um ser humano crítico e autônomo, voltado à 

construção de sua história e o todo social ao qual está inserido, ao propiciar a decisão 

consciente e de modo esclarecido acerca de valores, a compreensão e o respeito de si e pelo 

outro. 

Fundamentalmente, o objetivo desta investigação é o de buscar esclarecimentos 

acerca da atividade pensante de crianças e de buscar elementos que auxiliem na definição de 
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práticas educativas voltadas ao desenvolvimento inicial do pensar bem, visto ser um início 

que pode produzir frutos importantes por toda a sua vida. 

A partir do exposto foi pensada a pesquisa que tem como problema a 

possibilidade de ajuda educacional voltada ao desenvolvimento do pensar bem em crianças 

atendidas nas instituições de Educação Infantil. Este problema desdobra-se nas seguintes 

questões: 

Haveria, na Educação Infantil, espaço para uma educação para o pensar a fim de 

estimular maneiras de pensar cada vez mais bem sistematizadas e, até onde possível, mais 

elaboradas? Crianças pensam, mas podem aprender a pensar melhor? Práticas iniciais, a partir 

das perguntas maravilhadas das crianças, podem contribuir para uma educação para o pensar 

bem na Educação Infantil?  

A hipótese é que sim e é na direção de busca de sua confirmação que é realizada 

esta pesquisa. Há diversos autores nos campos da Filosofia, Psicologia, Pedagogia e da 

Sociologia da Infância que enfatizam em suas obras a capacidade pensante da criança 

pequena. Porém, a experiência enquanto docente na Educação Infantil aponta que as práticas 

pedagógicas usuais, em sua maioria, revelam uma concepção de criança entendida como um 

ser que ainda não é capaz de pensar de modo crítico e reflexivo. Pensa-se que esta maneira de 

pensar deva ser mudada e espera-se que este trabalho contribua para isso. 

De caráter bibliográfico, esta pesquisa busca em ideias de alguns autores não 

apenas a confirmação desta possibilidade, mas a indicação de alguns caminhos nesta direção.  

Foi feito um levantamento de produções no banco da CAPES, como dissertações, 

teses e artigos científicos sobre o objeto de estudo desta pesquisa e se constatou que não há 

teses e dissertações de Instituições de Ensino Superior – I.E.S. – que tratem do “Pensar Bem 

na Educação Infantil”, “Pensar Bem na Infância” ou mesmo “Desenvolvimento do 

Pensamento na Educação Infantil”. 

Desta forma, passou-se a fazer uso nas buscas, da expressão “Filosofia para 

Crianças na Educação Infantil [ou na Infância]”, porém os resultados das produções, em sua 

maioria, concerniam à Filosofia para Crianças em outros níveis de ensino, menos ao universo 

da Educação Infantil e algumas abordavam aspectos relacionados ao pensamento e à 

cognição. 
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Contabilizaram-se onze produções acadêmicas de 2007 a 2015, conforme a tabela 

que apresentada: 
 

No Autor Título Instituição Modalidade Ano 

1 Oswaldo Marques Possíveis relações entre as 

propostas de “Reforma do 

pensamento” de Edgar Morin e 

“Educação para o Pensar” de 

Matthew Lipman 

UNINOVE Dissertação 2007 

2 Beatriz Fabiana Olarieta 

 

O que torna infantil uma 

literatura ou sobre o papel da 

literatura nas experiências de 

filosofia com crianças 

UERJ Dissertação 2008 

3 Larissa Silva Gonçalves  O lugar do ato criativo na 

aprendizagem da criança na 

Educação Infantil 

UFG Dissertação 2008 

4 Ana Laura Jeremias 

Urel 

 

Filosofia com crianças: estudo de 

uma proposta paulista e 

considerações a partir da ética 

UNESP Dissertação 2010 

5 Wagner Aparecido 

Caetano 

Contribuições da filosofia de 

Matthew Lipman para a educação 

de crianças: perspectivas 

dialética ou dialógica? 

UNOESTE Dissertação 2010 

6 Vanise de Cássia de 

Araújo Dutra Gomes 

Filosofia com crianças na escola 

pública: possibilidade de 

experimentar, pensar e ser de 

outra(s) maneira(s)? 

UERJ Dissertação 2011 

7 Rafaela Gabani 

Trindade 

O desenho infantil: contribuições 

da educação infantil para o 

desenvolvimento do pensamento 

abstrato sob a perspectiva da 

psicologia histórico-social 

USP Dissertação 2011 

8 Simone Fátima 

Halabura Folladors 

Do sabor de contar histórias ao 

saber sobre a história para o 

ouvinte: estudo sobre a contação 

de histórias ao desenvolvimento 

do pensamento na criança 

UFRG Dissertação 2011 

9 Maria Aparecida Lima 

Piai Rosa 

A filosofia na infância 

como um caminho 

possível para o 

desenvolvimento das 

potencialidades humanas  

UEL Dissertação 2012 

10 Maria da Paz Siqueira 

de Oliveira 

Pensando e agindo: estudo da 

relação entre o desenvolvimento 

do pensamento e a prática 

pedagógica do professor 

UFRN Tese 2013 

11 Martha Lúcia Atehortúa 

Rendón 

Filosofia para crianças: do 

desenvolvimento das habilidades 

do pensar bem à formação de 

atitudes 

UNESP Tese 2015 
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As Instituições de Ensino Superior – I.E.S. – em que se obteve resultado 

favorável, indo ao encontro dessa pesquisa, isto é, tinham relação com a temática do Pensar 

Bem e o cultivo do pensamento da criança, foram: 

Primeiramente, em 2007, a Universidade Nove de Julho (UNINOVE); em 2008, 

duas instituições, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e a Universidade 

Federal de Goiás (UFG). Em 2010, duas I.E.S., sendo Universidade Estadual Paulista 

(UNESP) e a Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE). Em 2011, três instituições, a 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), a Universidade Estadual de São Paulo 

(USP) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRG); Em 2012, apenas a 

Universidade Estadual de Londrina (UEL). Em 2013, a Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN) e, em 2015, novamente a Universidade Estadual Paulista (UNESP). 

Observa-se que inicialmente houve um progresso gradual acerca dos debates 

relacionados a esse objeto de pesquisa, em seguida, um declínio e seguido de uma constância 

de publicações.  

Dentre o montante de 11 produções acadêmicas, destaca-se que nove foram 

dissertações de mestrado e as duas últimas – em 2013 e em 2015 – foram  teses de doutorado. 

Notou-se que, dentre os teóricos abordados, Matthew Lipman foi referenciado 

cinco vezes a fim de dar consistência teórica, auxiliando os pesquisadores na confirmação de 

suas hipóteses. Já, dentre as temáticas abordadas, foi possível perceber que o pensar bem foi 

mencionado em quatro das onze publicações e que o aprimoramento e cultivo do pensamento 

perpassa e está relacionado a diversas atividades relevantes utilizadas no segmento da 

Educação Infantil, como o desenho, o estímulo à criatividade, a influência literária, seja pela 

contação de histórias, mas também abrange a própria prática docente e a propagação de cursos 

de formação superior docente de qualidade duvidosa. 

Nesse instante, serão tecidas considerações sobre cada uma dessas produções: 

A dissertação de Oswaldo Marques Possíveis relações entre as propostas de 

“Reforma do pensamento” de Edgar Morin e “Educação para o Pensar” de Matthew 

Lipman, pela Universidade Nove de Julho (UNINOVE), em 2007.  

Fundamentado nos pressupostos teórico-filosóficos de Morin e Lipman, o estudo 

teve como preocupação as concepções relativas ao pensamento, pensar bem, relação da 

educação com o desenvolvimento deste. Acerca do pensar bem, enquanto Lipman o identifica 

como o pensamento de ordem superior, Morin o denomina pensamento complexo. De cunho 

bibliográfico, apresentaram-se divergências e convergências e suas implicações ao campo 

educacional, principalmente acerca da reforma educacional.  
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Para Morin (apud MARQUES, 2007, p. 27), o pensar bem implica numa 

dimensão ética, pois “o pensamento possibilita e ilumina a moral”. O pensar bem possibilita 

“a decisão consciente e esclarecida sobre valores, a solidariedade, a compreensão e o respeito 

pelo outro, e compreende também o resgate da esperança na completude da humanidade”. 

Lipman (apud MARQUES, 2007, p. 74-75) diz que o pensar bem se refere ao 

pensamento de ordem superior que abarca o pensar crítico, criativo e cuidadoso, que se 

consolida com as habilidades de pensamento, isto é, concerne ao conjunto de atividades 

mentais fundamentais ao pensar bem. Estas habilidades são caracterizadas por Marques (p. 

75) “ferramentas básicas desse pensar bem”. 

O que chama atenção na obra de Marques (2007, p. 95) e que merece ser descrito 

refere-se ao ponto em comum entre ambos estudiosos, pois o pensamento refere-se a um 

“recurso humano essencial” e que necessita de constante aperfeiçoamento através do campo 

educacional, isto é, há a necessidade de uma educação que ajude o sujeito no enfrentamento 

de problemas concernentes ao modo de pensar, “por meio de uma reforma de pensamento”. 

Beatriz Fabiana Olarieta apresentou a dissertação O que torna infantil uma 

literatura ou sobre o papel da literatura nas experiências de filosofia com crianças, em 2008, 

na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 

Primeiramente, abordou a necessidade da indagação do lugar da literatura na 

prática da Filosofia com Crianças e, em seguida, a necessidade de reconsiderar o encontro 

entre ambas. Por fim, através do vínculo peculiar entre a literatura, enquanto linguagem 

infantil, e a filosofia, concebida como experiência de pensamento, notou a aproximação de 

ambas, mantendo os limites daquilo que é possível dizer e pensar.  

Na dissertação de Olarieta (2008, p. 110) é possível perceber a relevância 

atribuída à Literatura na prática da atividade filosófica para e com crianças enquanto 

experiência de pensamento. Ou melhor ainda, “uma experiência que pretende ser um 

exercício de pensamento” (p. 113). Sob sua reflexão, Lipman vê a necessidade de convocar a 

Literatura para estimular o pensamento.  

O lugar do ato criativo na aprendizagem da criança na Educação Infantil, a 

dissertação de Larissa Silva Gonçalves, defendida em 2008 junto à Universidade Federal de 

Goiás (UFG), parte da construção da problemática que investiga a relevância da arte para o 

desenvolvimento da criança. 

Para tanto, Gonçalves (2008, p. 15-16) “mergulhou” em mecanismos psíquicos e 

afetivos voltados ao percurso da aprendizagem da criança, sob os pressupostos da Teoria 

Sócio-Histórica, e, consequentemente, sob a influência do ambiente sociocultural e a 
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predisposição a um contato com tal fez-se preciso para o entendimento e função dos processos 

psicológicos superiores relacionados aos processos de conhecer e de pensar também.  

Alega que o exercício da visualidade concomitante as atividades criativas 

colabora ao desenvolvimento psicológico e intelectual da criança, bem como entende que tais 

ações estão relacionadas a um contexto de mediação sócio-cultural (GONÇALVES, 2008, p. 

17). 

Ao desenvolvimento dessa dissertação sobre o Pensar Bem, Gonçalves (2008, p. 

18), contribui com a análise sobre a relação mediações sócio-culturais e o desenvolvimento 

das funções psicológicas superiores, como a memória, a linguagem e o pensamento. “Cada 

interação da realidade pressupõe a construção e a reconfiguração perceptivo-visual, 

permitindo a aquisição e o refinamento das lembranças, matéria prima do pensar” 

(GONÇALVES, 2008, p. 122). 

Ana Laura Jeremias Urel defendeu junto à Universidade Estadual Paulista 

(UNESP), de Marília, a dissertação Filosofia com crianças: estudo de uma proposta paulista e 

considerações a partir da ética, em 2010. 

Sua tentativa foi a de buscar um caminho que venha sinalizar como pensar esse 

tema pelo viés do sujeito e não pelas finalidades estabelecidas pela educação escolarizada. A 

partir da concepção de Ética, busca a possibilidade da proposta dessa temática aliada ao 

conceito de cuidado de si, segundo Foucault, além de analisar o verbete experiência através 

das considerações de Larrosa. 

Reconhecendo a experiência como dimensão da educação e fonte de 

conhecimento para o sujeito, a educação em si ou a educação filosófica poderiam provocar 

experiências de existência em crianças: criariam um sentido para a existência desses sujeitos 

no presente (Cf. UREL, 2010, p. 13-14). 

Enquanto provocadora de experiências, a educação propicia a constituição do ser 

que é tocado pelo conhecimento que lhe é apresentado ao aluno como modo de dar sentido a 

si bem como ao conhecimento.   

A natureza dessa reflexão refere-se ao campo ético – ou como Cunha (2002 e 

2008) discorrerá posteriormente no 3º capítulo, o pensamento cuidadoso –, ao indagar como 

as experiências incitarão “o voltar a si no sentido de perceber e de se criar por meio da 

educação filosófica?” (UREL, 2010, p. 14). Assim, em suas considerações finais, certifica a 

urgência na reflexão de estabelecer uma relação consigo e com os outros, através das relações 

de experiências dos sujeitos da educação. A aproximação das inquietações individuais aos 
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pensamentos filosóficos colabora, então, com a possibilidade do filosofar concebido como 

atitude na infância. 

Por meio de uma abordagem teórica acerca da inserção da Filosofia na grade 

curricular do Ensino Fundamental, Wagner Aparecido Caetano defendeu em 2010 a 

dissertação de Mestrado em Educação Contribuições da filosofia de Matthew Lipman para a 

educação de crianças: perspectivas dialética ou dialógica?, pela Universidade do Oeste 

Paulista – UNOESTE. 

O problema motivador concerniu à análise do material didático Filosofia para 

Crianças – Educação para o Pensar, de Matthew Lipman, apresentando um novo paradigma, 

ao propor que ensinar filosofia para crianças é o fundamento que viabilizará todo tipo de 

conhecimento a ser adquirido a posteriori. 

Vanise de Cássia de Araújo Dutra Gomes, apresentou, junto à Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ), a dissertação Filosofia com crianças na escola pública: 

possibilidade de experimentar, pensar e ser de outra(s) maneira(s)?, em 2011.  

A pesquisa teve sua origem com o projeto de extensão universitária denominado 

Em Caxias a Filosofia en-caixa?, no município de Duque de Caxias-RJ, na Escola Municipal 

Joaquim da Silva Peçanha.  

Gomes (2011), em suas reflexões, relata sua prática pedagógica e filosófica por 

meio do referido projeto, atribuindo à experiência significante valoração, no intento de que no 

cotidiano escolar o “saberfazer” ocasiona experiências de aprendizagem e ruma para 

compreender que tipos de experiências são essas: experiências do conhecer – enquanto fim 

educativo de instrução escolar acerca do “domínio do homem sobre a natureza e suas 

conquistas ulteriores nos âmbitos da ciência e da técnica pela via da razão” (2011, p. 34) – ou 

experiência do pensar – apartada do engessamento das vivências pessoais e do conhecer, que 

não se engendram, efetivamente, no “que se espera de uma experiência” (p. 37). E quais 

delas, de fato, potencializam transformações.  

Para ela:  

 
 

Na tentativa de investigar e problematizar as experiências filosóficas com 

crianças as transformações que afetam ou podem afetar os sujeitos do 

cotidiano escolar nos vemos submersos num território complexo de 

significações no qual estão inscritas multiplicidades de experiências 

(GOMES, 2011, p. 22). 
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Em seguida, Gomes (2011, p. 41-42) aponta a experiência filosófica como 

“caminho para pensar na escola”, ao provocar o desenvolvimento e fortalecimento das 

habilidades de pensamento, apregoadas por Lipman, bem como, incitar a curiosidade natural 

das crianças.  

Intitulada O desenho infantil: contribuições da educação infantil para o 

desenvolvimento do pensamento abstrato sob a perspectiva da psicologia histórico-social, a 

dissertação de Rafaela Gabani Trindade, defendida em 2011 junto à Universidade Estadual de 

São Paulo (USP), partiu da hipótese de que o ensino do desenho na instituição de Educação 

Infantil colabora com o desenvolvimento do pensamento abstrato da criança. 

O desenho é concebido enquanto atividade que estimula o desenvolvimento 

infantil global, ou seja, abrange o estímulo dos aspectos afetivo, estético, cognitivo, motor e 

perceptivo (TRINDADE, 2011, p. 15).  

Através de uma análise teórico-conceitual da Pedagogia Histórico-Crítica, 

constata que o desenho auxilia no desenvolvimento dos processos psíquicos superiores, como 

o pensamento e a linguagem, pois, enquanto atividade gráfica, o desenho demanda o uso de 

signos e a abstração de relações (TRINDADE, 2011, p. 253). 

Enfim, segundo Trindade (2011,p. 17), o desenho é uma “atividade integradora 

que dá unidade aos domínios do ver, do pensar e do fazer”, além de demarcar uma relevante 

influência sobre a relação da criança coma linguagem gráfica. 

Simone Fátima Halabura Folladors, apresentou, junto à Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRG) a dissertação Do sabor de contar histórias ao saber sobre a 

história para o ouvinte: estudo sobre a contação de histórias ao desenvolvimento do 

pensamento na criança, em 2011. 

O estudo apresentado por Folladors (2011, p. 9) tem como aporte teórico a 

Epistemologia Genética de Jean Piaget, cujos estudos evidenciaram as construções realizadas 

pela criança no próprio percurso de pensamento. Assim, as contações de histórias tratam-se da 

possibilidade de investigar e compreender como as crianças as significam e, no convívio com 

seus pares, constroem estruturas que lhes dão consistência para o pensamento operatório. 

Intitulada A filosofia na infância como um caminho possível para o 

desenvolvimento das potencialidades humanas, a dissertação de Maria Aparecida Lima Piai 

Rosa, defendida em 2012 junto à Universidade Estadual de Londrina (UEL), apresentou a 

filosofia na infância enquanto possibilidade ao desenvolvimento de uma forma de pensar mais 

elaborada, denominada pensamento de ordem superior por Lipman. 
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É proposta a apresentação do conceito de infância relacionada à possibilidade da 

filosofia para crianças, recorrendo à ideia de pensar bem para um agir bem. A posteriori, 

apresentaram-se alguns embargos ao desenvolvimento do pensar bem, além de dificuldades 

individuais e na formação docente, o ambiente de socialização primária, a cultura e os meios 

de comunicação.  

Como contribuição, Rosa (2012) expõe a importância do ambiente social, no caso 

a escola, no desenvolvimento do homem, desde a mais tenra idade. Em seu último capítulo, 

sinaliza que a filosofia para [com] crianças é instituída como abordagem filosófico-

educacional, propiciando desenvolver as potencialidades do pensar, do falar e do agir. 

A tese de Doutorado de Maria da Paz Siqueira de Oliveira com o título Pensando 

e agindo: estudo da relação entre o desenvolvimento do pensamento e a prática pedagógica do 

professor, investigou a relação entre o desenvolvimento do pensamento teórico e a prática 

pedagógica de uma educadora da educação infantil atuando numa instituição pública de 

Natal-RN, com crianças de quatro a cinco anos. 

Foi defendida junto à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em 

2013, a tese de Oliveira (2013) aponta já em suas reflexões introdutórias a propagação de 

cursos de formação superior docente – pedagogia e de licenciaturas – de escassa qualidade, o 

que enfatizam uma prática convencional, focada na figura do educador e que reproduz, 

conforme sua caracterização “modelos ultrapassados” (OLIVEIRA, 2013, p. 12). Como 

consequência, acarretou-se uma escola que não leva em conta as necessidades sociais 

vigentes, contribuindo ao engessamento nas formas de ser e agir docente, e, 

consequentemente no trabalho a ser desenvolvido por ele.  

A tese de Martha Lúcia Atehortúa Rendón. Filosofia para crianças: do 

desenvolvimento das habilidades do pensar bem à formação de atitudes, pela Universidade 

Estadual Paulista (UNESP), em 2015.  

Esta tese teve como objetivo analisar o programa de Filosofia para crianças, 

fundamentado nos pressupostos teórico-filosóficos de Mathew Lipman e Walter Kohan, 

visando o desenvolvimento de habilidades do pensar e à constituição de atitudes na instituição 

escolar.  

Lipman busca encontrar a arte de elaboração de perguntas e a de recuperação do 

ato cognitivo a fim de usar o pensamento reflexivo. O que chama atenção na obra de Rendón 

(2015, p. 98) e que merece ser descrito refere-se à menção de que a proposta educativa de 

Lipman, concebida como oportunidade de favorecer exercícios de pensamento éticos, críticos 

e criativos, proporciona uma educação que contemple e colabore nas diversas possibilidades 
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de formação do homem contemporâneo, quanto nas relações que se podem gerar numa 

educação cujo foco sejam as reflexões oriundas pelo desenvolvimento do pensamento.  

Esta dissertação está estruturada em três capítulos da seguinte forma: 

O primeiro denominado Infâncias e Crianças: caracterizações aborda não o 

objeto, mas sim o sujeito ativo dessa pesquisa: a criança, dotada de uma história e de vida 

social; e a Educação Infantil, caracterizada enquanto universo deste estudo. Especificamente 

do século XVI aos dias contemporâneos, traz as concepções de Infância e de Criança, 

apresentando aspectos históricos, seu contexto no Brasil, perpassando aos dias atuais com a 

contribuição do campo da Sociologia da Infância. 

Em seguida, o segundo capitulo traz Considerações sobre Pensar e Pensar Bem. 

Primeiramente, de modo sucinto, explicita definições e entendimentos do que seja pensar e do 

que seja pensamento. Ainda conta com as contribuições de Dewey, Vygotsky e Lipman, e 

alguns pesquisadores que se propuseram a dedicar suas reflexões sobre a ação de pensar e 

sobre o pensamento, além da relevância dos cuidados com o pensar. 

O terceiro e último capítulo denominado Buscando caminhos para o 

Desenvolvimento do Pensamento na Educação Infantil trouxe algumas possibilidades de 

ajuda educacional relativa ao pensar bem. Foram tecidas considerações sobre o documento 

oficial brasileiro relativo à educação da infância: o Referencial Curricular Nacional da 

Educação Infantil – R. C. N. E. I. (BRASIL, 2001), a fim de verificar indicações sobre o 

possível cuidado com o desenvolvimento do pensamento. Em seguida, apontou-se as 

contribuições de Cunha (2002 e 2008) acerca do que denominou Educação para o Filosofar e 

suas implicações para a Educação Infantil por meio do currículo que organizou peculiarmente 

à Infância e as estratégias que o educador pode realizar no intento de auxiliar no 

desenvolvimento, cuidado e aprimoramento do pensar bem da criança. São tecidas também 

considerações acerca de três categorias e atividades relevantes ao desenvolvimento do pensar 

na Educação Infantil: o lúdico, a contação de história e a roda de conversa.  

Por fim, encerram-se com as considerações finais, referências e apêndices.  
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CAPÍTULO I 

 

 

 

INFÂNCIAS E CRIANÇAS:  

CARACTERIZAÇÕES E ASPECTOS LEGAIS 
 

 

 

Este capítulo tem como intuito apresentar concepções de infância e de criança 

presentes desde o século XVI aos tempos contemporâneos. Observando a história, verifica-se 

que o termo infância tem significados diferentes a cada época de acordo com fatores culturais.   

De acordo com a Lei nº 8.069, datada de 1º de Julho de 1990, que dispôs sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente E. C. A. (BRASIL, 1990), o indivíduo de até 12 anos 

incompletos de idade concerne à criança.  

Já Castro (2014) traz as definições contidas no dicionário Aurélio, criança remete 

ao “ser humano de pouca idade”, possui relação ao “período de crescimento” abrangendo do 

nascimento até a fase da adolescência do ser humano. São notadas em ambas as 

caracterizações que a definição de criança se dá pelo aspecto biológico e etário e também 

como etapa de passagem. 

Mas esta não é a pretensão de defini-la apenas sob estas perspectivas. Sabe-se que 

é difícil definir a infância: o que é e como deva ser. A literatura a respeito é escrita por 

adultos, refletindo sua visão de acordo com as épocas e nada consta, por exemplo, do que 

dizem e pensam as crianças.  

Não é fácil isso, por certo, mas há ideias a respeito desta fase da vida humana 

como o dizem Kuhlman e Fernandes (apud GOUVEIA, 2007, p. 20):  

 

 
 

[...] se a história da criança não é passível de ser narrada na primeira pessoa, 

se a criança não é nunca biógrafa de si própria, na medida em que não toma 

posse da sua história e não aparece como sujeito dela, sendo o adulto quem 

organiza e dimensiona tal narrativa, talvez a forma mais direta de 

percepcionar a criança, individualmente ou em grupo, seja precisamente 

tentar captá-la com base nas significações atribuídas aos diversos discursos 

que tentam definir historicamente o que é ser criança. 
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Buscou-se de modo sucinto apresentar os aspectos históricos da Infância e 

Criança, além de contextualizá-las ao longo da história do Brasil, perpassando aos dias 

contemporâneos, além de apresentar as contribuições decorrentes da Sociologia da Infância. 

 

 

1.1 Infância:  aspectos históricos 

 

 

Através de diários de educadores da nobreza francesa, lápides, objetos, como 

trajes, iconografia e obras artísticas, Ariès inaugura, por meio de um estudo clássico, uma 

história da infância. De acordo com suas contribuições, o sentimento de infância não remete à 

afeição a elas, mas refere-se “à consciência da particularidade infantil”, distinta da visão do 

adulto (Cf. ARIÈS, 2012, p. 99).  

Para pensadores da Idade Média, a criança não passava de um adulto em 

miniatura sempre exposta a todas as vivências de um adulto e já ingressava na sociedade dos 

adultos logo que pudesse viver sem a supervisão da ama e/ou da mãe.  

De acordo com Ariès (2012, p. 100-105), o sentimento superficial denominado 

“paparicação” concebia a criança como “coisa engraçadinha”, ou “espetáculo ambulante”, 

entregue a uma espécie de anonimato, com o intuito somente de distrair e relaxar o adulto. 

Outro sentimento é o de exasperação, oriundo das críticas e reações ocorridas no findar do 

século XVI e, acima de tudo, no século XVII, quando os moralistas deste século, como os 

eclesiásticos e os homens das leis, achavam insuportável a atenção dispensada às crianças; 

eles também propunham que elas fossem apartadas do convívio adulto, para preservá-las e 

discipliná-las.  

Somente na Idade Moderna é que a criança começa a ser vista como um ser que 

deve ser provido de cuidados maiores, com desejos e necessidades diferenciadas dos adultos, 

um ser inacabado necessitando de uma educação diferenciada. 

Santo Agostinho (1996) acreditava que a criança não possuía pensamentos, sendo 

assim, vivia em eterno pecado. Em seu livro A infância (ano 397/398) explica seus 

pressupostos, citando sua própria infância, onde não se recorda do passado, dos fatos vividos 

e vivenciados, mas sabe dos pecados por ele cometidos, incluindo, às vezes, quando chorou 

ao implorar o seio materno.  

Santo Agostinho também amava o jogo, pecado altamente condenado pela igreja 

na época. Todos esses pecados ele confessava a Deus em um de seus livros com uma grande 

culpa (Cf. AGOSTINHO, 1996). 
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João Amós Comenius foi um pensador do século XVII, pioneiro na proposta de 

uma educação democrática, que incluiu a todos – homens, mulheres, pobres, ricos, 

inteligentes e menos capazes. A obra Didática Magna, ou Tratado da Arte Universal de 

Ensinar Tudo a Todos visava ser um método que assegurasse e que instituísse em todas as 

comunidades, escolas para a formação de jovens, independente de sexo ou classe social 

(ARRUDA, 2007). 

De acordo com Comenius, o ensejo pelo saber se manifesta na infância, assim, 

defende esta educação desde a infância, com espaços condizentes, onde a escola deveria ser 

transformada numa oficina de humanidade onde se ensina tudo a todos (ARRUDA, 2007). 

Pioneiro no pensamento da educação das crianças e no reconhecimento e na 

valorização da educação para elas, defendia que o cultivo dos sentidos e da imaginação 

antecedia o desenvolvimento racional. Materiais variados eram precisos ser internalizados 

para o desenvolvimento da criança, tornando, assim, a experiência mais concreta e a 

possibilidade do brincar e do aprender pelos sentidos (COMENIUS e algumas de suas ideias 

com relação à educação, 2015). 

O conteúdo de um currículo para a Educação infantil, em Comenius, refere-se, 

inicialmente, pela aquisição da linguagem, atentando para os modos de raciocínio implícitos 

na conversa do dia-a-dia das crianças, visando o desenvolvimento de habilidades, ou seja, as 

cognitivas básicas, surgidas na Escola Materna de 0 aos 6 anos (ARRUDA, 2007). 

Como já foi notado, referir-se à infância e sua concepção é falar da construção de 

uma sociedade que durante muitos anos não entendia a criança como um ser dotado de 

sentimentos, características e necessidades peculiares. Ao longo de muitos anos de história, a 

criança foi considerada somente como um adulto em miniatura sem ter merecido cuidados 

específicos que a auxiliassem no seu desenvolvimento.  

Percebida ora como divertimento, ora demarcada pela incompletude. Rousseau 

(2004) desfez este pensamento, argumentando que a criança necessitava de preparo, pois era 

um ser inacabado, desprovido de razão e fala.  

Sob sua ótica, a capacidade de adquirir a fala no decorrer dos anos e assim 

adquirir a razão era o que distinguia os seres humanos dos animais.  

Nos séculos XVII e XVIII, o índice de mortalidade infantil era muito grande 

devido ao fato das crianças não ficarem com suas mães e sim entregues às amas de leite, 

retornando a seus lares com 7 ou 8 anos de idade. Um completo descaso, considerava 

Rousseau (2004).  
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A partir do século XVIII começa a aparecer o conceito de infância, desenvolvendo 

o pensamento de que infância é o período no qual as crianças dependem de outras pessoas 

para se tornarem “civilizadas”. Nota-se, também que o conceito de infância passou a ser visto 

com valor em si mesmo, revelando que as crianças deveriam ser amadas pelo que são. “Amai 

a infância; favorecei suas brincadeiras, seus prazeres, seu amável instinto” (ROUSSEAU, 

2004, p. 72). 

A criança era concebida como “bom selvagem” dependente do adulto. A educação 

tinha como intuito civilizá-la. Primeiramente, a criança devia ser observada e preservada, para 

depois, no tempo condizente, auxiliá-la em seu desenvolvimento e desdobramento de virtudes 

sociais.  

Sob a reflexão de Rousseau, a criança representa o arquétipo do homem natural 

“perdido”; sendo, assim, urge e merece atenção para com ela. A infância iria reeditar, de certa 

forma, a liberdade e a bondade primordiais. Por isso, em termos educacionais, era preciso que 

toda atenção fosse redobrada ao se lidar com ela.  

É na infância que se aprende a ser livre. Uma criança que não aprende o exercício 

da liberdade, jamais poderá transformar sua liberdade física em liberdade moral. Assim, 

continuará, quando adulto, o que foi em criança: dependente de outros adultos. 

Por fim, é relevante trazer aqui o testemunho de Rousseau acerca do aprendizado 

do pensamento, que será mais bem explicitado no próximo capítulo: 

 

 
Para aprender a pensar, devemos, portanto, exercitar nossos membros, 

nossos sentidos, nossos órgãos, que são os instrumentos de nossa 

inteligência; e, para tirar todo o partido possível desses instrumentos, é 

preciso que o corpo que os abastece seja robusto e são. Assim, longe de a 

verdadeira razão do homem formar-se independentemente do corpo, é a boa 

conformação do corpo que [tornam] fáceis e seguras as operações do espírito 

(ROUSSEAU, 2004, p. 149) [itálicos meus]. 

 

 

As reflexões de Rousseau (2004) datadas do século XVIII são muito relevantes ao 

desenvolvimento infantil, guardadas suas devidas proporções. Já havia uma atenção voltada à 

criança. Em suas palavras, é possível notar a origem, provável do caráter assistencialista para 

a infância. Ao abordar a questão do cuidado, mais especificamente o cuidado com a 

alimentação. Embora, nesse período ainda não esteja estabelecida a relação da nutrição com a 

aprendizagem, pois, atualmente, é sabido que a deficiência alimentar, na maioria dos casos, 

acarreta dificuldades de aprendizagem.  
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Segundo Koch (1985, p. 34), Friedrich Forebel, além de ser um renomado filósofo 

da Educação, foi considerado o Pai do Jardim da Infância, aquele que descobriu a alma 

infantil. Concebia a educação enquanto atividade desenvolvida num constante diálogo entre 

pensamento e ação.  

Froebel retoma a ideia da “Unidade vital”, pois para chegar à unidade pela 

educação do homem na família deve haver a satisfação da condição interna de total 

compenetração da nova realidade que, para tanto, necessita de condições adequadas de 

organização social e política. Como, a seu ver, na Alemanha não se oferecia tais condições se 

muda para América do Norte, pois lá poderia se dedicar “à educação do pressentimento da 

infância, e no seio da família” (KOCH, 1985, p. 42) [grifos do autor]. 

De acordo com Koch (1985, p. 42), Froebel empregava o verbete pressentimento 

– ahnung – concebido como uma espécie pré-consciente espiritual. Trata-se de uma inata 

dispositição do indivíduo, e de extrema relevância à educação na unidade vital. 

Em 28 de junho de 1940, novamente na Alemanha, fundou o Jardim da Infância, 

quando após observações e elucubrações criou no Instituto Burgdorf brinquedos didáticos, 

como o cubo, a esfera e a bola, aplicados na língua alemã e na matemática. O Jardim da 

Infância deveria ser humano e estimulado pelo espírito de auto-educação, “dando  a si 

mesma”, seja sob aspecto individual seja no social (KOCH, 1985, p. 42).  

 “Não cremos tenha havido quem, como ele, se haja apoiado de modo tão 

intencional, sistemático e original em brinquedos e jogos, com vistas à educação integral da 

criança” (KOCH, 1985 p. 121-122). 

. 

 

1.2 Infância no Brasil 

 

 

Pouco se sabe a respeito de como as crianças eram tratadas em épocas anteriores a 

esta atual, ao longo da história do Brasil. 

Até o século XVI, as crianças eram tidas como adultos em miniatura. As amas de 

leite cuidavam das crianças e os pais só vinham a ter contato direto com elas a partir dos 8 

anos de idade. Nisso havia semelhança, não por acaso, com as maneiras de as crianças serem 

vistas e tratadas na Europa colonizadora.  

Nos navios portugueses que vieram para o Brasil na intenção de colonizá-lo 

também vieram crianças. Estas tinham a condição de grumetes – crianças de 9 anos de idade, 

dentre elas, crianças judias raptadas de seus pais – ou pajens, órfãs do Rei – meninas e moças 
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entre 14 a 30 anos – e enviadas para se casarem com os súditos da coroa. Neste ponto ocorrem 

os primeiros atos de violência infantil uma vez que as crianças eram violentadas sexualmente 

pelos marujos e pedófilos. Somente as órfãs do rei eram mantidas intocáveis, pois 

necessitavam chegar virgens ao Brasil. Quando esses navios sofriam ataques de piratas, as 

crianças eram escravizadas e forçadas a servirem aos holandeses, franceses e ingleses. Tal 

período de descaso com as crianças perdurou, em média, do século XIV ao XVIII (Cf. 

RAMOS 1999. p. 19). 

A partir de 1549, com a chegada dos jesuítas, crianças começaram a ser 

valorizadas de alguma maneira. O estudo da leitura e da escrita era oferecido à boa parte 

delas. Essas crianças, tanto eram filhos dos portugueses, como filhos dos negros escravizados, 

e filhos de índios. Colégios foram abertos no Brasil Colônia com o objetivo de evangelizar as 

crianças mestiças, as indígenas e as portuguesas. 

Neste período, definiam-se as idades da seguinte forma: puerícia do nascimento 

até os 14 anos de idade, a adolescência dos 14 aos 25 (Cf. PRIORE, 1999, p. 83). A etapa da 

puerícia era, por sua vez, dividida em três momentos.  

O primeiro momento abrangia até o final da primeira amamentação, por volta dos 

três ou quatro anos. O segundo era demarcado até os sete anos, quando as crianças ficavam 

junto de seus pais acompanhando-os em suas tarefas diárias. No terceiro período, 

compreendido dos sete anos em diante, as crianças estudavam em domicílio ou na rede 

pública. Elas aprendiam algum ofício tornando-se aprendizes ou faziam pequenas atividades. 

No Brasil Colônia, as crianças da primeira infância eram cuidadas pelos médicos 

da época na firme intenção de auxiliar as mães, orientando-as na melhor maneira de cuidar da 

higiene e alimentação de seus filhos para evitar doenças e transtornos futuros. O aleitamento 

materno era exaustivamente aconselhado uma vez que os hábitos alimentares destinados aos 

bebês eram completamente inadequados (Cf. PRIORE, 1999, p. 87). 

Contudo, as doenças não eram erradicadas e as crianças sofriam de todo mal 

sendo oferecidos a elas remédios de pouquíssima eficácia. Assim sendo, a mortalidade infantil 

assolou o Brasil Colonial do século XVI ao século XIX. 

Quando atingiam a idade de ir para a escola, tinham, na mesma, também seu 

momento de brincadeira, utilizando para isso materiais e costumes da época. A música e a 

dança também eram ensinadas e cultivadas nas escolas jesuíticas. A formação pedagógica 

tinha por objetivo transformar a criança num indivíduo responsável. A leitura, a escrita, a 

doutrina cristã eram-lhe ensinadas e, ainda, o comportamento esperado na sociedade para 
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jovens de ambos os sexos. A obediência aos pais era ensinamento considerado fundamental 

para uma boa educação (Cf. PRIORE, 1999, p. 100-105). 

As cartilhas de alfabetização eram voltadas para o ensino religioso com o 

propósito de dar continuidade ao ensino dado pelas famílias na primeira infância. Surge então 

entre os séculos XVI e XVIII a preocupação educativa que se traduzia em sensíveis cuidados 

de ordem psicológica e pedagógica. 

 

 

A educação é tanto física quanto moral (particularmente nas três primeiras 

idades infância, puerícia e adolescência); é o mais poderoso expediente para 

se conseguir até certo ponto notável alteração no temperamento originário... 

É de pequeno que se torce o pepino...muito se engana quem entende que 

essas idades não admitem ensino algum pois nelas, pouco ou nada obrava a 

razão mas em contrapartida, muito obravam os costumes e quando chega a 

luz do entendimento, nenhum lugar lhe dão os hábitos adquiridos, se não se 

usar de força e violência que raras vezes não aproveitam (FRANCO apud 

PRIORE, 1999. p. 105). 

 

 

Pode-se perceber a presença de uma forte ideia relativa à necessidade de educação 

intencional já desde a infância. Evidentemente, dentro do modo de pensar da época.  

Esta visão relativa à necessidade de cuidados educacionais com a infância está 

presente principalmente a partir do Século XIX. Na França, como diz Perrot (apud VEIGA, 

2007, p. 43) que observou em pleno século XIX que os filhos não eram somente propriedade 

de seus pais e sim o futuro da nação. Eles serão os homens de amanhã, o pai, o cidadão. 

Sendo assim, sua educação é fator dominante. Com esta visão, o Estado passa a se preocupar 

com a educação das crianças delegando obrigações e deveres às famílias. 

A educação então passa a ser um dever político. A escola passa a ser concebida 

como uma instituição de referências civilizatórias. A criança então começa a ser valorizada, 

mas também a ter deveres: ser obediente, comportada, frequentar a escola, ser bom filho e 

bom aluno. Os poderes governamentais passam a entender que a escolarização das crianças 

era fator predominante na formação de uma sociedade, porém também entram em conflito 

sobre as instruções necessárias a serem passados a estas crianças com o objetivo da formação 

de um cidadão (Cf. VEIGA, 2007, p. 44). 

No decorrer da história, estas perspectivas ampliam-se. Mas, ao se referir 

novamente à história da situação da infância no Brasil, é forçoso mencionar ainda um aspecto 

relevante: a relação da infância com o trabalho. O trabalho infantil é, infelizmente, uma 

realidade em tempos remotos e também dos dias atuais. Durante décadas, as crianças foram 
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submetidas a trabalhos em condições desoladoras em busca de condições de sustento. Esta 

situação precisava e precisa ser modificada. 

 

 
As crianças pobres sempre trabalharam. Para quem? Para seus donos, no 

caso das crianças escravas da Colônia e do Império; para os capitalistas do 

início da industrialização, como ocorreu com as crianças órfãs, abandonadas 

ou desvalidas a partir do final do século XIX (RIZZINI, 1999, p. 376). 

 
 

O final da escravatura foi o divisor de águas de toda uma época gerando ainda 

mais pobreza. Asilos foram criados para resgatar crianças – a partir de 5 anos de idade – e 

adolescentes a fim de propiciar-lhes uma ocupação mais útil. Estes eram então submetidos a 

condições de trabalho exaustivas com jornada de até 12 horas de trabalho diário. Doenças 

como a tuberculose faziam várias vítimas (Cf. RIZZINI, 1999, p. 377). 

Famílias inteiras também eram recrutadas para os trabalhos onde quanto mais 

crianças estas famílias tivessem melhor, pois a mão de obra era a mais barata. Certas escolas 

preocupavam-se, muitas vezes, em formar crianças como mão de obra, preparando-as para o 

trabalho, ou seja, para certo tipo de trabalho. 

Com uma população em pleno crescimento e a economia necessitando ser 

impulsionada, no século XIX e início do século XX, surgem novas instituições de ensino com 

objetivo de formação de mão de obra. São os casos das escolas profissionais formadoras de 

operários agrícolas, têxtil, artesãos, alfaiates dentre outros. Estas escolas atendiam crianças a 

partir de 8 anos de idade (Cf. RIZZINI, 1999, p. 383). “Em 1995, o Brasil tinha 

aproximadamente oito milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalhando” 

(RIZZINI, 1999, p. 381).  

Para Zilma de Moraes Ramos de Oliveira (2001, p. 91), o histórico da educação 

infantil brasileira, de certo modo, vem seguindo a história do setor no mundo todo, porém 

com características peculiares. Até a metade do século XIX, o atendimento de crianças em 

instituições como creches e parques infantis não existia praticamente. Tal situação se modifica 

no período da abolição da escravatura com o aumento da migração rural à zona urbana e 

também do desenvolvimento tecnológico e cultural. 

Antes do período da proclamação da República, percebiam-se isoladas iniciativas 

de proteção à criança, grande parte delas para combater o alto índice de mortalidade infantil 

da época, por meio da criação de entidades de amparo, como relata Oliveira (2001, p. 92). 
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Em 1889, com a proclamação da República, ocorre uma renovação ideológica, 

acarretando modificações também na compreensão de questões sociais, que continuaram a ser 

tratadas segundo a camada social da população atendida. Mas, infelizmente, a Educação 

Infantil foi esquecida e o grande investimento concentrou-se no ensino primário cujo 

atendimento era voltado apenas à população em idade escolar (Cf. OLIVEIRA, 2001, p. 92). 

No iniciar do século XX, a urbanização e a industrialização nos grandes centros 

urbanos intensificaram-se, fazendo com que a estrutura familiar se transformasse também no 

que concerne ao cuidado dos filhos pequenos. A maioria das fábricas admitiu grande número 

de mulheres no trabalho, pois a maioria da mão-de-obra masculina encontrava-se na lavoura.  

Houve a criação de instituições como creches, mas tal atitude era considerada um 

favor prestado e, ainda, uma ação caridosa. Reivindicações do movimento operário na década 

de 1920 e início dos anos 1930 se referiam à melhoria das condições de trabalho e de vida, 

mas também trataram da existência de locais para a guarda e atendimento às crianças durante 

o trabalho das mães (Cf. OLIVEIRA, 2001, p. 96). 

Na concepção de Oliveira (2001, p. 100), encaradas como “mal necessário”, as 

creches, inicialmente, eram planejadas como instituições de saúde, por meio de “rotinas de 

triagem, lactário, pessoal auxiliar de enfermagem, preocupação com a higiene do ambiente 

físico”. As creches por conta das indústrias eram escassas e a responsabilidade ficava a cargo, 

muitas vezes, de entidades filantrópicas laicas e religiosas, que com o tempo passaram a 

receber auxílio governamental e até mesmo donativos provindos de famílias mais ricas, mas 

sempre permeando o “caráter assistencialista-protetoral”. 

Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional aprovada em 1961 – Lei 

nº 4.024/1961 (apud Oliveira, 2001, p. 102) tornou-se mais substancioso o debate em prol da 

educação à criança por meio da criação dos jardins-de-infância e sua inclusão no sistema 

educacional.  

Houve então significativo aumento na demanda escolar e ocorreu também a 

municipalização da educação pré-escolar pública, desse modo, as vagas foram disputadas 

também pelas famílias da classe média. Para tanto, este ensino assumiu o caráter mais 

pedagógico, já que essa educação era concebida como assistencialista e não educativa, 

propriamente dita.  

Percebe-se na década de 1970, profundas transformações com a criação de 

ministérios e serviços; e mesmo assim, a demanda era maior que a oferta desta educação 

infantil.  
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Formulou-se uma nova legislação em 1971, a Lei 5.692/1971 (apud Oliveira, 

2001, p. 108) trazendo como novidade que os sistemas de ensino propiciarão aos infantes 

menores de sete anos de idade educação em instituições escolares ou equivalentes maternais e 

jardins-de-infância. 

Já, na década seguinte, (Oliveira, 2001, p. 115.), os educadores se envolvem mais 

acerca da problemática educacional da infância, propondo que o ensino se desvincule da 

atitude de compensação assistencialista, assumindo, realmente o caráter pedagógico. Tal fato 

pode ser evidenciado, quando em 1985, com o término do período do regime militar, novas 

políticas para as creches ganharam ênfase e foram inclusas no Plano Nacional de 

Desenvolvimento, de 1986, ao constar que as creches diziam respeito além das mulheres e 

suas famílias ao Estado e às empresas. 

Pressões provindas dos movimentos feministas e movimentos de luta pela 

democratização da escola pública e das creches, ocasionaram a conquista, na „Carta Magna‟ – 

a Constituição Federal Brasileira de 1988 do reconhecimento da educação em creches e pré-

escolas é um dever do Estado a ser cumprido nos sistemas de ensino assegurado às crianças. 

A Constituição Federal
1
 traz um capítulo sobre Educação e, particularmente no 

artigo 208, incisos I e IV, trata sobre Educação Infantil.  

Por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – Lei nº 8.069/1990 (Cf. 

BRASIL, 1990), concretizou-se as conquistas dos direitos constitucionais das crianças já 

promulgados, que acompanhou a discussão de uma nova LDB nº 9394/1996 (Cf. BRASIL, 

1996) na defesa de um novo arquétipo de educação infantil, etapa inicial da educação básica, 

“conquista histórica que tira as crianças pobres de seu confinamento em instituições 

vinculadas a órgãos de assistência social” (OLIVEIRA, 2001, p. 117), possibilitando a ação 

de distintos modos de organização e práticas pedagógicas. 

 

                                                 

 
1
 Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I – educação básica 

obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita 

para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, 

de 2009) (Vide Emenda Constitucional nº 59, de 2009); II – progressiva universalização do ensino médio 

gratuito; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996); III – atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; IV – educação infantil, 

em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

53, de 2006) (BRASIL, 2015).  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc14.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
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Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – L. D. B. nº 9.394 de 20 

de Dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), no artigo 29 do segundo capítulo uma redação que 

delimita a faixa etária do público-alvo da Educação Infantil, bem como a finalidade dessa 

etapa formativa, conforme segue: 

 

 

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade 

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

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

família e da comunidade. 

 

Tendo em vista que a escola faz parte de um sistema, há que se perceber como a 

legislação entende o que é a Educação Infantil, para quem ela existe, o que ela representa para 

a sociedade e como essa mesma legislação norteia e regula os passos daqueles que se 

envolvem na tarefa de trabalhar com crianças de 0 a 5 anos de idade.  

O educador da Infância tem como intuito auxiliar no pleno desenvolvimento das 

crianças, integrando a função de cuidar e educar. Não se esquecendo da especificidade da 

pedagogia da Educação Infantil, fundamentada nesse pilar – brincar, cuidar e educar – já 

garantido pela legislação vigente, a LDB nº 93.94/1996 (Cf. BRASIL, 1996, p. 13). 

Após a publicação da LDB, foram criados fóruns estaduais e regionais de 

Educação Infantil, tratando-se de um espaço de socialização das leis em voga, ocasião 

propícia para debater e refletir os distintos aspectos da Educação Infantil (Cf. OLIVEIRA, 

2001, p. 118). 

O relevante subsídio ao debate nacional acerca da criança e sua educação foi o 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – R. C. N. E. I., documento tido 

como referência e marco de estruturação curricular de âmbito nacional elaborado pelo 

Ministério da Educação em 2001 a tal nível de ensino. 

No R. C. N. E. I., em seu primeiro volume, (Cf. BRASIL, 2001, p. 23-24) pode-se 

constatar que não há possibilidade de dissociação entre estes conceitos presentes em todos os 

momentos da Educação Infantil, pois ao “cuidar” dos alunos e ao “educá-los”, o profissional 

cria e constrói uma relação na qual educadores e educandos respeitam e reconhecem os 

direitos e as necessidades uns dos outros. Destarte, educa-se e são educados, cuida-se e são 

cuidados numa recíproca ação, em que as crianças estarão desenvolvendo e aprendendo a 

capacidade de cuidarem de si mesmas e dos outros. 

Valorizando tais princípios, enquanto educadores, na prática cotidiana, percebe-se 

que tanto o cuidar quanto o educar constituem pilares fundamentais à prática da Educação 
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Infantil, caminhando, assim, ao alcance de uma pedagogia mais educacional, afetiva, mais 

completa e humana (Cf. OLIVEIRA, 2001, p. 23-24). 

Sabendo que o cuidar e educar são ações indissociáveis, fica evidente a 

preocupação e envolvimento com tais tarefas. Cuidar, além de referir-se à alimentação e à 

atenção às necessidades da criança, engloba também o ouvir, a observação. Peculiarmente, na 

Educação Infantil, educar implica noutra ação – o brincar. Tal ação agrega brincadeiras e 

cuidados de forma integrada, contribuindo de modo privilegiado ao desenvolvimento de todas 

as capacidades infantis. 

Acerca do R.C.N.E.I. (BRASIL, 2001), são relevantes as considerações tecidas 

por Cerisara (2002). Tece diversas críticas, dentre elas, que tal documento “não é obrigatório 

ou mandatório”, mas serve para reflexão docente do trabalho realizado com as crianças. 

Também profere que: 

 

 

Se é possível considerar um possível avanço para a área a existência de um 

documento que se diz voltado especificamente para a educação infantil, é 

preciso verificar até que ponto ele efetivamente garante a especificidade 

defendida pelos educadores da área para o trabalho a ser realizado com 

meninos e meninas de 0 a 6 anos em instituições educativas como creches e 

pré-escolas (CESISARA, 2002, p. 335). 

 

 

O R.C.N.E.I. (BRASIL, 2001) é subdividido em três volumes: o primeiro 

introdutório e dois volumes designados âmbitos de experiência são: Formação pessoal e 

social, contempla os processos de construção da identidade e autonomia das crianças, e 

Conhecimento do mundo, que apresenta seis sub-eixos: música, movimento, linguagem oral e 

escrita, natureza e sociedade, matemática e artes visuais.  

Tais volumes são organizados em torno de uma estrutura comum, na qual são 

explicadas as idéias e práticas correntes relacionadas ao eixo e à criança e aos seguintes 

componentes curriculares: objetivos, conteúdos, orientações didáticas, orientações gerais ao 

professor e bibliografia (BRASIL, 2001). 

Sob o ponto de vista de Cerisara (2002), tal forma de organização e o conteúdo 

trabalhado revelam uma subordinação ao que é pensado para o Ensino Fundamental, 

evidenciando, assim, a concepção primeira deste R.C.N.E.I., em que as especificidades das 

crianças de 0 a 5 anos acabam se diluindo no documento ao ficarem submetidas à versão 

escolar do trabalho. Isso se deve pela “didatização” dos eixos e componentes, aprisionando 
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“[...] o gesto, a fala, a emoção, o pensamento, a voz e o corpo das crianças” (CESISARA, 

2002, p. 337). 

De acordo com a resolução nº 3 de 3 de agosto de 2005, foram definidas normas 

para ampliação do Ensino Fundamental para nove anos de duração  no âmbito nacional. Em 

conformidade com o disposto na alínea “c” do artigo 9º da Lei nº 4024/61, com a redação 

dada pela Lei nº 9131/95, bem como no artigo 90, no §1º do artigo 8º e no § 1º do artigo 9º da 

Lei nº 9394/96 e com fundamento no Parecer CNE/CEB nº 6/2005, homologado e publicado 

aos 14 de Julho de 2005, resolve: antecipar a obrigatoriedade de matrícula no Ensino 

Fundamental aos seis anos de idade que implica na ampliação do Ensino Fundamental para 

nove anos de duração (BRASIL, 2005). 

Desse modo, conforme o artigo 2º, a organização do Ensino Fundamental ficou 

caracterizada: anos iniciais (6 – 10 anos) e anos finais (11 – 14 anos) e a Educação Infantil 

definida: creche (até 3 anos) e pré-escola (4 – 5 anos) (BRASIL, 2005). Desse modo, a 

Educação Infantil ficou delimitada pela faixa etária até 5 anos de idade. 

Em 6 de fevereiro de 2006, a Lei nº 10.172 institui o ensino fundamental de nove 

anos de duração com a inclusão das crianças de seis anos de idade, visando “assegurar a todas 

as crianças um tempo mais longo de convívio escolar com maiores oportunidades de 

aprendizagem”, respeitando-as como sujeito dessas aprendizagens (BRASIL, 2006, p. 7) 

Em sua introdução, o manual de orientações acerca da referida lei traz que visa 

construir uma proposta pedagógica condizente com as especificidades da segunda infância, 

mas que também atende as necessidades de desenvolvimento da adolescência (BRASIL, 

2008, p. 8).  

Constituído de nove textos, dentre deles quatro que contemplam a especificidade 

da criança e o brincar, esse documento aborda possibilidades de trabalho, por meio de alguns 

aspectos indispensáveis ao auxílio da prática pedagógica nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, “com especial atenção às crianças de seis anos de idade” (BRASIL, 2006, p. 9). 

A emenda constitucional n º 59, de 2009, promulgada pelas Mesas da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal na data de 11 de novembro de 2009 e publicada no Diário 

Oficial em 12 de novembro de 2009, estabelece a educação básica gratuita e obrigatória a 

todos aqueles que na idade própria não tiveram acesso e oportunidade a ela, fato que deverá 

ser implementado até este ano de 2016. Tal proposta foi incorporada à LDB (BRASIL, 1996) 

por meio da lei 12.796, de quatro de abril de 2013.  

Esta ementa produziu substantivas mudanças no capítulo que a Constituição 

dedica de modo especial à educação. Ela se trata de “processo pluralista de ensino-pesquisa-

http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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aprendizagem, de responsabilidade do Estado, da família e da sociedade, tendo como 

objetivos o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho (artigos 205 e 206)”. Nesse mesma direção, a educação é 

encarada como “direito social inafastável”, instrumento indispensável à própria constituição 

plena do sujeito.  

O documento nacional denominado Os indicadores da Qualidade na Educação 

Infantil (BRASIL, 2009, p. 9) caracterizou-se como um recurso de autoavaliação das 

instituições que atendem crianças de 0 a 5 anos, por meio de um processo com participação da 

comunidade, gestão, docentes, pais e autoridades responsáveis que como visa auxiliar na 

melhoria da qualidade das instituições da Infância. 

Elaborado sob a coordenação do Ministério da Educação – M. E. C., através da 

Secrectaria da Educação Básica com Ação Educativa, Fundação Orsa, Fundo das Nações 

Unidas para Infância – Unicef e União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – 

Undime, os indicadores da Qualidade na Educação Infantil (BRASIL, 2009, p. 9) são sinais 

que mostram os aspectos de uma realidade específica no intuito de colaborar para que as 

instituições tenham autonomia para trilhar seus próprios caminhos, visando assegurar práticas 

pedagógicas que respeitem os direitos fundamentais das crianças e auxiliam na construção de 

uma sociedade mais democrática, por isso, além de caráter de seu participativo, os 

Indicadores...(BRASIL, 2009, p. 10) apresentam caráter aberto.  

Ao ter o intuito de monitorar a qualidade da Educação Infantil, tais indicadores 

estão com total certeza relacionados ao melhor desenvolvimento global da criança, que incute 

a questão cognitiva e principalmente, a questão do pensar, e por não dizer do pensar bem dela. 

Este instrumento é dividido em sete dimensões: “1 – planejamento institucional; 2 – 

multiplicidade de experiências e linguagens; 3 – interações; 4 – promoção da saúde; 5 – 

espaços, materiais e mobiliários; 6 – formação e condições de trabalho; 7 – cooperação e troca 

com as famílias e participação na rede de proteção social” (BRASIL, 2009, p. 17). 

Todas estas dimensões asseguram, consequentemente, a questão cognitiva e 

estímulo com o pensamento, mas aqui se menciona a segunda dimensão Multiplicidade de 

experiências e linguagens (BRASIL, 2009, p. 40), conforme consta nesse aspecto a criança 

por toda a etapa em que se desenvolve constrói sua autonomia, expressando e agindo também; 

reconhecer e socializar-se, engatinhar, andar, explorar, olhar, observar, falar e ampliar seu 
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léxico, passando pelo brincar, ouvir histórias se tratam de ações que têm intrínseca relação 

com o ato de pensar. 
2
 

Em seu desenvolvimento, a criança vai construir sua autonomia: cada etapa 

percorrida abre inúmeras possibilidades de expressão e atuação. Assim acontece quando o 

bebê aprende a reconhecer rostos e vozes de pessoas próximas, quando a criança pequena 

começa engatinhar e explorar o ambiente, quando dá os primeiros passos, quando desenvolve 

a fala e amplia seu vocabulário, quando aprende novas brincadeiras, quando consegue 

alimentar-se sozinha, quando observa imagens de um livro infantil, quando escuta histórias, 

quando se olha no espelho, e assim, por diante (BRASIL, 2009, p. 40). 

Acrescenta-se aos documentos, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (BRASIL, 2010) descritas na Resolução CNE/CEB nº 5, de 17 de 

dezembro de 2009. Estas diretrizes ampliam a definição anterior no artigo 5º
3
, definindo os 

locais de atendimento. Este instrumento orientador traz também registradas outras 

informações a respeito da regulação, supervisão e controle para o efetivo atendimento da 

Educação infantil, como segue:   

 

 
Primeira etapa da Educação Básica, oferecida em creches e pré-escolas, às 

quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que 

constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam 

e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada 

integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do 

sistema de ensino e submetidos a controle social (BRASIL, 2010, p. 12). 

 

 

                                                 

 
2
 Enfatiza-se aqui que as ações mencionadas nesta dimensão Multiplicidade de experiências e linguagens que 

envolvem a fala e a ampliação do vocabulário, ouvir histórias e o brincar serão debatidos  posteriormente no item 

3.3.3 Indicações para o papel do educador na Educação Infantil a partir da página 93. 

 
3
 Art. 5º A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é oferecida em creches e pré-escolas, as quais 

se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais 

públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada 

integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a 

controle social. § 1º É dever do Estado garantir a oferta de Educação Infantil pública, gratuita e de qualidade, 

sem requisito de seleção. § 2° É obrigatória a matrícula na Educação Infantil de crianças que completam 4 ou 5 

anos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. § 3º As crianças que completam 6 anos após o dia 

31 de março devem ser matriculadas na Educação Infantil. § 4º A frequência na Educação Infantil não é pré-

requisito para a matrícula no Ensino Fundamental. As vagas em creches e pré-escolas devem ser oferecidas 

próximas às residências das crianças. § 6º É considerada Educação Infantil em tempo parcial, a jornada de, no 

mínimo, quatro horas diárias e, em tempo integral, a jornada com duração igual ou superior a sete horas diárias, 

compreendendo o tempo total que a criança permanece na instituição. 
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Avançando na compreensão a respeito de Educação infantil, cabe nesse momento 

atentar para dois aspectos: O primeiro, sobre o que é a Educação Infantil e o segundo, sobre 

por que ela existe. No que concerne ao primeiro questionamento entende-se que é uma forma 

de educação sistemática voltada à criança. No que consiste ao segundo aspecto apresentado 

entende-se que ela existe como parte estruturante da educação e da sociedade. Ela visa à 

construção sólida da humanidade e ao definir o acesso da criança à escola a partir dos quatro 

anos e até mesmo antes com a creche, considera-os sujeitos dentro do ambiente social.  

Observa-se que ao iniciar o atendimento educacional na tenra idade, os 

documentos ressaltam que existe um sujeito histórico e de direitos que precisa interagir, 

construir relações e vivenciar práticas cotidianas em favor da construção de uma identidade 

pessoal e coletiva.  

Concerne, pois, a uma forma de educação sistemática voltada à criança a qual, por 

sua vez é assim compreendida:  

 

 

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 

cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 

imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e 

constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura 

(BRASIL, 2010, p.12). 

 

 

Torna-se relevante referir que as crianças se encontram numa fase da vida em que 

dependem de modo intenso do adulto para sobreviverem. Logo, necessitam ser cuidadas e 

educadas, o que consiste em ser ajudadas nas atividades que não podem realizar sozinhas; ser 

atendidas em suas necessidades básicas, tanto físicas como psicológicas; ter atenção peculiar 

por parte do adulto em momentos especiais de sua vida (Cf. BRASIL, 2006, p. 17). 

Ao enfocar esse entorno da criança, citando especificamente o ambiente escolar, 

torna-se significativo ressaltar que as relações pedagógicas na instituição de Educação Infantil 

são perpassadas por meio da indissociável função do cuidar/educar, tendo em vista os direitos 

e as necessidades próprias das crianças referentes à alimentação, à higiene, à saúde, à proteção 

e ao acesso ao conhecimento de forma sistematizada. 

O Plano Nacional de Educação – P.N.E. – foi instituído através da aprovação da 

lei nº 13.005, de 25 de Junho de 2014.  Ele determina diretrizes, metas e estratégias para a 

política educacional dos próximos dez anos. Estabeleceu 20 metas com centenas de 

estratégias subdividida em quatro grupo. O primeiro concerne às metas estruturantes para 
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assegurar o direito à educação básica com qualidade, e que assim propiciam a garantia do 

acesso, à universalização do ensino obrigatório, e à ampliação das oportunidades 

educacionais. Um segundo grupo de metas remete, de modo especifico, à redução das 

desigualdades e à valorização da diversidade, caminhos imprescindíveis para a equidade. O 

terceiro trata da valorização dos profissionais da educação e, por fim, o último grupo se refere 

ao ensino superior (BRASIL, 2014). 

A primeira delas tem como objetivo universalizar a Educação Infantil na pré-

escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade  até 2016, além de ampliar a 

oferta de Educação Infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por 

cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste P.N.E. (BRASIL, 2014). 

Assim sendo, a meta 01 do P.N.E. determina que o Estado brasileiro deve ser o 

responsável pelo pagamento de sua dívida social com milhões de famílias que necessitam 

inserir seus filhos em escolas de educação infantil e creches. A fim de atender tal demanda, o 

Plano define ainda que o poder público deve impulsionar o acesso à educação infantil em 

tempo integral, para todas as crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos (BRASIL, 2014). 

Como se pode observar, a Educação Infantil passou por notórias mudanças desde 

sua “implantação” até os dias contemporâneos no Brasil. Prova disso, o M.E.C. convocou 

pesquisadores, formadores de educadores e representantes de associações, como Associação 

Nacional de Pós-Graduação – Anped e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de 

Educação – Undime para criação da Base Nacional Comum – B.N.C. – a fim de criar uma 

base nacional comum dos currículos, isto é, um documento descritivo de conteúdos e saberes 

necessários a cada ano e segmento da Educação Básica – Educação Infantil ao Ensino Médio 

– instituições públicas e particulares. As propostas da B.N.C. estão sendo debatida 

atualmente, pois toda população brasileira pode acessar e realizar consulta pública, enviando 

observações ao texto preliminar da B.N.C. .  

Enfim, a criança passou a ser compreendida por diversas concepções, mas apesar 

de depender do adulto para sobreviver, desde o nascimento, ela é um ser capaz de interagir 

num meio natural, social e cultural.  

Em suma, encerrando as considerações sobre a Educação e seu segmento infantil, 

convém trazer as contribuições de Ponce e Durli (2015, p. 775) que alegam que, felizmente, a 

Educação Infantil tem sido cada vez mais necessária e debatida pelas políticas públicas. 

Apesar da expressão currículo esteja em pauta, seja nos debates dos educadores, seja nas 

discussões e como objeto e preocupações de estudiosos brasileiros da Educação Infantil, esse 

setor ainda não o assumiu como constituinte da sua identidade.  
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Neste sentido, as reflexões acerca do que seja currículo, de qual currículo possa 

assegurar as especificidades da Educação Infantil em relação às demais fases da Educação 

Básica e, também, sobre as especificidades concernentes à própria fase, nas peculiaridades da 

práxis pedagógica das instituições de Educação Infantil – creches e pré-escolas – demanda 

posicionamentos de toda comunidade educativa (PONCE; DURLI, 2015, p. 775). 

Ponce e Durli (2015) defendem que a fim de que os avanços conquistados pela 

Educação Infantil possam ser concretizados pela alegação de que sua identidade abarca o 

surgimento de um currículo distinto que assegure “a busca da igualdade social respeitando as 

diversidades culturais, sob a perspectiva da justiça social” (PONCE; DURLI, 2015, p. 787). 

 

 

1.3  Educação Infantil e a Sociologia da Infância 

 

 

Como se pode observar, no Brasil, atentou-se ao percurso histórico da concepção 

de crianças a fim de se poder entender um pouco de sua construção visando a compreensão da 

evolução da educação destinada às crianças para se poder atingir avanços consideráveis na 

educação atual. 

Tal complexidade em definir a criança, pode ser mais bem explicitada segundo o 

primeiro volume do R. C. N. E. I.: “A concepção de criança é uma noção historicamente 

construída e consequentemente vem mudando ao longo dos tempos, não se apresentando de 

forma homogênea nem mesmo no interior de uma mesma sociedade e época” (BRASIL, 

2001, p. 21). 

A esta dificuldade de concepção e de definição agrega-se a seguinte reflexão:  
 

 

A concepção de criança é uma noção historicamente construída, que 

consequentemente vem mudando ao longo dos tempos apresentando 

concepções bastante divergentes sobre sua finalidade social. A preocupação 

atual reflete a ideia de que a criança desde que nasce necessita de um espaço 

de socialização e aprendizado abandonando a ideia de apenas assistir e 

cuidar. É nessa perspectiva que o atendimento das crianças de 0 a 6 anos de 

idade vem sendo refletido e estudado no sentido de buscar novas formas de 

relações na prática pedagógica desenvolvida nas instituições de atendimento 

às crianças pequenas. Toda essa evolução envolvendo a criança menor de 7 

anos de idade vem favorecer a abertura de novos caminhos e possibilidades 

para a formação das intenções pedagógicas e sociais, apontando outras 

tendências e desafios educacionais que garantam uma prática comprometida 

e eficiente, promotora do desenvolvimento psicológico, intelectual e social 

da criança (DORIGO; NASCIMENTO, 2007, p. 16). 
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Diante do exposto, entende-se então que a concepção de infância propicia uma 

visão mais ampla, desvinculando-a somente da faixa etária, como já abordado, ou, das etapas 

psicológicas, mas sim, vinculando-a a uma história construída socialmente.  

Nos dias contemporâneos, há grande ênfase na reflexão sobre o atendimento das 

crianças, não se fixando apenas no olhar assistencialista sobre elas. Tal evolução nas distintas 

concepções vem a colaborar para o debate com vistas à constituição das intenções 

pedagógicas e sociais, demonstrando tendências e desafios que asseguram uma prática 

cônscia e eficaz que prime pelo desenvolvimento global da criança. 

A aprendizagem é concebida como processo social em que a ação do homem é 

mediadora das relações com a natureza e com outrens. Essa afirmação remete a reflexões 

realizadas por Vygotsky
4
 ao denominar de “processo de internalização”, o processo do 

desenvolvimento das funções mentais superiores na criança que ocorre no plano das 

interações sociais através de ações compartilhadas, seja plano interpsíquico – com outrem, 

seja no plano intrapsíquico – consigo (Cf. CERISARA, 2000, p. 86). 

Santos e Lauro (2014) afirmam que o ser humano é um ser em constante 

construção e transformação. Revelam que a fase da vida da criança apresenta algumas 

particularidades no desenvolvimento físico, motor e cognitivo distinto do mundo adulto.  

Assim, torna-se possível a compreensão de que:  
 

 

[...] criança mantém dimensões relacionais construídas nas interações entre 

seus pares e das crianças com os adultos, estruturando-se nessas relações 

formas e conteúdos representacionais distintos, elas exprimem a cultura 

societal em que se inserem, mas fazem-no de modo distinto das culturas 

adultas, ao mesmo tempo em que veiculam formas especificamente infantis 

de inteligibilidade, representação e simbolização do mundo (SANTOS e 

LAURO, 2014, p. 5-7). 

 
 

No subtítulo Infância e condição da criança como sujeito de direitos, em Tecendo 

os fios da Infância, Andrade (2010) traz apontamentos de Dahlberg, Moss e Pence. Nota-se 

que a criança não é mero objeto passível de intervenção, mas sim sujeito ativo e dotado de 

direitos. Esses argumentos também servem para dizer o porquê da escolha do título desse 

primeiro capítulo Infâncias e Crianças, não as caracterizando no singular. A utilização do 

título no plural remete à gama complexa de compreensão do que possa ser criança e infância.  

 

                                                 

 
4
 As contribuições de Vygotsky acerca do desenvolvimento das funções mentais superiores e do processo de 

internalização serão melhor explicitadas no segundo capítulo, item 2.3.2 na página 61. 
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[...] novas construções sobre a infância têm sido elaboradas, conjugadas ao 

desenvolvimento de vários fatores sociais, econômicos e científicos, em 

especial aos relacionados às perspectivas construcionistas e pós-modernistas 

na filosofia, sociologia e psicologia. Os autores destacam que, para a 

perspectiva pós-moderna, não existe a „criança‟ e a „infância‟, visto que „há 

muitas crianças e muitas infâncias, cada uma construída por nossos 

„entendimentos da infância e do que as crianças são e devem ser‟ 

(DAHLBERG; MOSS; PENCE, apud ANDRADE, 2010, p. 62). 
 

 

Nesse mesmo sentido, Faria Filho e Fernandes (2007) indicam na introdução de 

Para Compreensão Histórica da Infância que: 

 
 

Não existe, a bem dizer, uma infância. Existem várias experiências humanas 

que modelam a criança dentro de limites cronológicos determinados. A esses 

períodos que desenham a pessoa da criança ou a criança como pessoa 

sobrepõem-se as alteridades dos tempos sociais que delimitam o território 

onde cada um se faz (FARIA FILHO; FERNANDES apud LOPES, FARIA 

FILHO; FERNANDES, 2007, p. 8). 

 
 

É possível perceber na descrição acima o destaque atribuído à infância e 

peculiarmente à criança enquanto atora-autora sócio-histórico-cultural, afastando-se daquela 

ótica distorcida que a vê como adulto em miniatura, ser passivo, etc.  

Nesse mesmo sentido, notam-se nos Parâmetros Nacionais de Qualidade para a 

Educação Infantil – P. N. Q. E. I. (BRASIL, 2006) que há uma chamada de atenção ao criticar 

a visão de que a criança que já nasce pronta, ou que nasce vazia e carente ou, então que a 

criança é totalmente independente e autônoma, “e vai por conta própria”. Essa nova 

pedagogia da infância dos dias contemporâneos, concebe a criança como interativa, isto é, que 

interage e produz cultura: 

 

 

Olhar a criança como ser que já nasce pronto, ou que nasce vazia e 

carente dos elementos entendidos como necessários à vida adulta ou, 

ainda, a criança como sujeito conhecedor, cujo desenvolvimento se dá 

por sua própria iniciativa e capacidade de ação, foram, durante muito 

tempo, concepções amplamente aceitas na Educação Infantil até o 

surgimento das bases epistemológicas que fundamentam, atualmente, 

uma pedagogia para a infância. Os novos paradigmas englobam e 

transcendem a história, a antropologia, a sociologia e a própria psicologia 

resultando em uma perspectiva que define a criança como ser 

competente para interagir e produzir cultura no meio em que se encontra 

(BRASIL 2006, p. 13) [itálicos meus]. 
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É relevante trazer contribuições do campo de estudo denominado Sociologia da 

Infância que, desde a década de 1980, vem contribuindo para a “quebra de paradigmas sobre a 

infância” (DAHLBER; MOSS; PENCE apud ANDRADE, 2010, p. 66). 

Mas como era concebida então a criança e a infância? Era concebida dentro de 

uma visão, ainda comum, talvez baseada em certo entendimento de infância calcado na 

origem etimológica do termo Infância, oriunda do verbete latino in-fans que significa 

desprovida da fala, isto é, sem linguagem, ou seja, sem razão, sem conhecimento, sem 

raciocínio e sem pensamento. Nesse registro, a criança é concebida como ser menor, ser 

subalterno, ser a ser adestrado, ser a ser moralizado e ser a ser educado. 

Talvez a não priorização e relevância com o cuidado do pensamento acompanhe a 

Infância até mesmo no uso da etimologia do termo. Concebida como tábula rasa, ser passível, 

influenciável e moldável, reprodutora apenas, a criança foi caracterizada pelo adulto, ou pelo 

olhar desse adulto, como um ser que prima pelo aspecto de negação, prejuízo, imperfeição, 

ausência e incompletude.  

Quinteiro (2002, p. 76-77) diz que nota a persistência de um olhar adultocêntrico 

acerca da infância, concebendo a criança como não adulto, ou seja, tomando como referencial 

o adulto e definindo-a a partir das características que não detém. Em síntese, a visão social da 

infância sempre se deu sob o olhar da negatividade, principalmente porque as crianças não 

eram detentoras de autonomia intelectual. 

Ao analisar os aspectos históricos da infância, Quinteiro (2002, p. 81) destaca 

“um silêncio histórico”, ou seja, perante as concepções construídas historicamente acerca da 

infância sob à perspectiva adultocêntrica, a falta de problematizar tal categoria, pois não havia 

o “objeto discursivo” designado infância nem a criança enquanto “figura social e cultural”. 

De acordo com Quinteiro (2002, p. 79), os primeiros subsídios da Sociologia da 

Infância contrapõem-se à ótica de “simples objeto passivo”, concebendo a criança como ser 

capaz, ativo, pensante, produtora também de conhecimento, etc. 

Através das contribuições da Sociologia da Infância, a infância, bem como a 

criança ganharam outro patamar no que tange à valorização. Prova disso são os muitos 

predicativos atribuídos à infância e à criança, de acordo com alguns estudiosos desse campo, 

como: Andrade (2010), Quinteiro (2002), Delgado e Müller (2005), etc. 

 A infância se constituindo enquanto campo emergente de pesquisas e uma 

temática de natureza multidisciplinar, passa a ser considerada “[...] estágio importante do 

curso da vida, nem mais nem menos importante do que os outros” (DAHLBER; MOSS; 

PENCE apud ANDRADE, 2010, p. 66). 
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Os autores Delgado e Muller (2005, p. 351), Quinteiro (2002, p. 69-76) e Andrade 

(2010, p. 66-67) comungam do mesma reflexão de que a criança é esperta, curiosa, criativa, 

competente e com potencialidade de se desenvolver desde o nascimento. É um ser atuante 

com papel ativo, pois a ela é atribuído estatuto de atores sociais ou nesse mesmo caminho, 

como atores sociais plenos. Assim, participam da constituição e determinação de suas 

próprias vidas. 

Enfim: “Se as crianças interagem no mundo adulto porque negociam, 

compartilham e criam culturas, necessitamos pensar em metodologias que realmente tenham 

como foco suas vozes, olhares, expressões e pontos de vista” (DELGADO; MÜLLER, 2005, 

p. 353). 

Encerrando as considerações sobre as concepções de infância e de criança, que 

não é um tema esgotado, cabe também apresentar a relevância de um projeto de pesquisa que 

teve como preocupação pensar os sentidos e os significados da infância atribuídos por 

professores.  

Na tentativa de conhecer as crianças em suas especificidades, ultrapassando os 

discursos produzidos sobre [e não por] ela, Salles (2012) em seu artigo Infância e Educação: 

o que dizem os professores? apresenta a noção de infância veiculada pelos educadores de 

Educação Infantil dos Centros Educacionais de Educação Infantil da Rede Pública Municipal 

de Caruaru, em Pernambuco.  

Ao mencionar a questão etimológica do termo “infância”, cujo significado é “sem 

linguagem”, diz que é sob o jugo desta perspectiva da falta é que se demarca a percepção de 

Infância no século XX (SALLES, 2012, p. 446). É nesta ótica de ausência de pensamento, 

conhecimento e racionalidade, que a noção de infância inicialmente vai aparecer.  

Em sua investigação, que, como aponta, “não deu conta de toda a realidade”, 

Salles (2012, p. 449-450) pode perceber nos relatos dos educadores a intrínseca relação com 

suas práticas educativas. O discurso foi organizado em torno da seguinte categoria: “Infância: 

sentidos e significados” e em relação à diversidade apresentada propiciou o desdobramento 

em quatro subcategorias, a seguir apontadas.  

A infância enquanto etapa revelou a “visão etapista e cronológica” dos 

entrevistados. Nesta perspectiva, a criança é reduzida ao início e a infância, a mera passagem, 

a “tábula rasa”, a “recipientes vazios”, a meio para alcançar a vida adulta; enfim, à fase 

primeira face à sua projeção no tempo (Cf. SALLES, 2012, p. 451). 
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A infância enquanto vir a ser adulto, que concebe a criança como preparação para 

o futuro, pois ela será o adulto de amanhã, concebe como “artífice das futuras sociedades” 

(Cf. SALLES, 2012, p. 452). 

Na etapa que vê a infância entre a paparicação e moralização, nota-se que há 

uma dupla concepção de Infância, vinculada ao entendimento moderno de infância, como já 

asseverou Ariès (2012), correspondendo a duas atitudes conflitantes. Na paparicação, a 

criança é ingênua, inocente, pura, engraçadinha, semelhante a um bibelô. Na moralização, a 

criança é tida como incompleta e imperfeita, que urge ser treinada, contida e moralizada (Cf. 

SALLES, 2012, p. 454).  

Na etapa em que é vista como intensidade, a infância caracteriza-se por “outra 

relação – intensiva – com o movimento” (SALLES, 2012, p. 455). Assim, a criança é 

concebida como força e potência criadora em contraposição ao modelo dominante que vê a 

criança em si mesma no presente. Aqui a criança tem voz própria, não se trata daquilo que o 

adulto diz dela. 

Ao concluir seu projeto de pesquisa que contou com a participação de 12 

educadores em 7 Centros Educacionais, Salles (2012) percebeu em seus discursos que a 

infância é considerada incompletude do ser humano, desconsiderando-a e que, infelizmente, a 

instituição escolar ainda mostra resistência para o reconhecimento da especificidade da 

criança, por manter ainda certa visão do adulto. 

Através da pesquisa de Salles (2012) publicada em 2012 pela Universidade 

Federal de Pernambuco-UFPE, que apesar de ser apenas um recorte demarcado por esse 

tempo – 2012 – e por esse espaço delimitado – o montante de sete instituições da Educação 

Infantil, foi possível perceber que esta realidade apontada em suas conclusões pode se 

estender a todo o Brasil, inclusive perpassa aos dias contemporâneos.  

Por meio das contribuições desse campo emergente de estudo – a Sociologia da 

Infância – foi possível indicar caminhos à reflexão da criança que é temporal e singular, isto 

é, ela tem realidade particular com suas singularidades. 

Assim, já se quer revelar e alertar que um dos grandes desafios pedagógicos 

contemporâneos é o da conquista da autonomia intelectual por parte da criança – o que remete 

a pensar por si própria [pensar bem], construindo seu conhecimento, não reproduzindo apenas 

aquilo que o educador ou o adulto lhe transmite.  

Tais adultos têm parcela relevante na educação das crianças – que podem 

potencializá-las, transformá-las ou matá-las. Mas se deve ter cuidado em visar essa 

potencialização, pois não se pode ter como parâmetro esse olhar adulto. É de suma relevância 
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compreendê-las nesse devir, encarando a criança como possibilidades, possibilidades de 

outros mundos, probabilidades de outras visões, sentidos, cores, distintas daquelas projetadas 

pelo adulto. 

Enfim, quer-se destacar que as caracterizações e reflexões tecidas acerca das 

concepções de Infâncias e de Crianças tiveram como intuito não despertar qualquer 

sentimento de dó ou remeter à criança como uma figura inocente ou fantástica, mas sim 

revelar, mesmo que minimamente, os sujeitos dessa pesquisa: a criança, como sujeito ativo 

dotado de uma história e de vida social; a infância – como fase nem pior, nem melhor que as 

demais fases do desenvolvimento do ser humano. Ao mesmo tempo, buscou-se aqui enfocar a 

Educação Infantil, pois, é no seu universo que foi pensada esta pesquisa. 
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CAPÍTULO 2 

 

 
 

CONSIDERAÇÕES SOBRE PENSAR E PENSAR BEM 

  

 
Objetiva-se, neste capítulo, explicitar entendimentos do que seja pensar, do que 

seja pensamento, do que seja pensar bem e apresentar ideias de alguns autores relativas ao 

pensar bem e sua relação com a educação. 

 

 

2.1 O Pensar e o Pensamento 

  
 

Pensar e pensamento costumam ser entendidos como atividades essencialmente 

intelectuais. Na verdade, o são, mas sofrem impactos do emocional e têm a ver com todo o 

aparato biológico do ser humano e, em especial, do seu sistema nervoso.  

De acordo com Smith, em Pensar: epigênese e desenvolvimento (1994), pensar 

implica “necessariamente sentimentos, e [que] a maneira como uma pessoa pensa pode ser 

prioritariamente determinada por considerações emocionais e de personalidade, e não por uma 

dada capacidade intelectual” (1994, p.12). Ele diz, ainda, que pensar é uma atividade social 

podendo, por isso, sofrer influências do modo como outras pessoas pensam.  

Ao alertar sobre o fato de serem as pessoas que pensam e não seus cérebros, 

Smith (1994, p. 17), diz que, isso que as pessoas fazem, é denominado de pensar. Esclarece 

que há muitas palavras que expressam esta atividade pensante dos humanos, ou melhor, 

muitas palavras que explicitam diversas atividades pensantes. 

Dentre elas, Smith (1994, p. 15-16) lista 76 palavras:  

 

Adivinhar, afirmar, analisar, antecipar, apreender, argumentar, assumir, atentar, 

avaliar, calcular, categorizar, cismar, classificar, cogitar, compreender, conceber, 

concentrar-se, conceptualizar, conhecer, conjeturar, conjurar, considerar, contemplar, 

crer, criar, deduzir, deliberar, descobrir, determinar, empatizar, entender, especular, 

esperar, esquematizar, estimar, examinar, explicar, fantasiar, fingir, idear, imaginar, 

induzir, inferir, introspectar, inventar, julgar, lembrar, meditar, opinar, organizar, 

perceber, planear, ponderar, pôr hipóteses, postular, premeditar, pressentir, presumir, 

pressupor, prever, prognosticar, projetar, propor, raciocinar, racionalizar, recordar, 

reflectir, rever, reexaminar, ruminar, sistematizar, sugerir, supor, suspeitar, tencionar, 

teorizar, tramar.  
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Conforme Smith, tal lista de atividades pensantes é ilustrativa, mas não exaustiva. 

E, o pensamento, encontra-se no “coração” de cada uma delas de maneiras diversas, mas 

sempre exigindo o pensar, pois:  

 

 
[...] algumas palavras dizem respeito a acontecimentos passados: deduzir, 

explicar, lembrar, recordar, refletir, rever e revistar. Outras [se projetam] 

para o futuro: adivinhar, antecipar, conceber, conjurar, esperar, imaginar, 

planear, prever, prognosticar, projetar, tencionar e tramar. Outras ainda 

parecem dizer respeito ao que está a acontecer no momento (embora o 

presente nunca esteja completamente livre de conotações passadas e futuras): 

afirmar, analisar, argumentar, assumir, atentar, categorizar, classificar, 

compreender, concentrar, conceptualizar, conhecer, crer, determinar, 

empatizar, estimar, examinar, inventar, julgar, opinar, organizar, presumir, 

propor, raciocinar, sugerir, suspeitar e perceber (SMITH, 1994, p.16). 

 

 

Embora diga que não apresentará uma definição de “pensar” (SMITH, 1994, p. 

25-26) e afirme que “todas as pessoas nascem capazes de pensar” (p. 10), no seu ponto de 

vista inicial, “pensar é aquilo que o cérebro faz” (p. 26) e ainda acrescenta: “A minha 

concepção de pensamento como „aquilo que o cérebro faz‟ está próxima de uma das 

definições de pensar que vêm no dicionário – „exercício da mente‟ (Idem, p. 26) [itálico do 

autor]. 

O pensamento é uma coisa comum. Geralmente, realizado sem esforços, indistinto 

e eficientemente; é o modo como o cérebro dispõe os afazeres diários, o modo como se lida 

com as coisas. Pensar é algo não consciente, ainda que se possa ter ou buscar ter consciência 

desta atividade pensante. Pode-se pensar sobre o pensar. Pode-se fazer ou realizar 

metapensamento. No entanto, a ausência de consciência do pensamento não é ausência de 

pensamento. Todas as pessoas pensam e pensam sempre, pois, esta é uma atividade implicada 

no viver, no agir humano. Implicada e importante. É a partir desta atividade que são 

produzidos conhecimentos, que são explicados os fenômenos, coisas, situações e significados 

que ofertam de algum modo, direções para a existência.  
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Quanto a esta importância do pensamento, Smith diz que: 

 

 
Estamos constantemente a pensar sobre o que é o mundo e sobre o que ele 

poderá ser, e mesmo sobre mundos que não é provável que existam. As 

nossas expectativas acerca do mundo estão sempre a alterar-se em 

consequência da nossa experiência, e nesse processo recolhemos – 

construímos poderá ser uma palavra mais adequada – „conhecimentos‟ ou 

„informação‟. O presente seria incompreensível se não pudéssemos 

relacioná-lo com o passado, e sem sentido se não pudéssemos relacioná-lo 

com o futuro. Estamos sempre a pensar. Pensamos com os conteúdos do 

cérebro, não sobre eles (SMTIH, 1994, p. 32) [itálicos do autor]. 

 

              

Realmente, o ser humano está constantemente a pensar sobre tudo que cai sob “os 

olhos”, na verdade, sob a percepção. A percepção fornece elementos com os quais se pensa. 

Tais elementos já são produções do cérebro.  

Na reflexão de Smith (1994), supramencionada, “pensamos com os conteúdos do 

cérebro, não sobre eles”. No processo do pensar, são recolhidos informação e dados. A mente 

ou a consciência busca tais dados e informações. E os vai relacionando. Isto é o pensar.  

Para Chauí: 

 

O pensamento é a consciência ou a inteligência saindo de si („passeando‟) 

para ir colhendo, reunindo, recolhendo os dados oferecidos pela percepção, 

pela imaginação, pela memória, pela linguagem, e voltando a si, para 

considerá-los atentamente, colocá-los diante de si, observá-los 

intelectualmente, pesá-los, avaliá-los, retirando deles conclusões, 

formulando com eles ideias, conceitos, juízos, raciocínios, valores (CHAUÍ, 

2003, p. 158). 

 

E por meio de que vias são produzidos os conteúdos do cérebro com os quais se 

pensa? 

 
 

A consciência realiza atos (perceber, lembrar, imaginar, falar, refletir, 

pensar) e visa a conteúdos ou significações (o percebido, o lembrado, o 

imaginado, o falado o refletido, o pensado). O sujeito do conhecimento é 

aquele que reflete sobre relações entre atos e significações e conhece a 

estrutura formada por eles (a percepção, a imaginação, a memória, a 

linguagem, o pensamento) (CHAUÍ, 2003, p. 132). 
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A consciência realiza atos e os articula, construindo o conhecimento, produzindo 

sentidos. Isso é o pensar.  

 
 

[...] pensar e pensamento sempre significam atividades que exigem atenção: 

pesar, avaliar, equilibrar, considerar diante de si para considerar, reunir e 

escolher, colher e recolher. O pensamento é, assim, uma atividade pela qual 

a consciência ou a inteligência coloca algo diante de si para atentamente 

considerar, avaliar, pesar, equilibrar, reunir, compreender, escolher, entender 

e ler por dentro. [...] O pensamento exprime nossa existência como seres 

racionais e capazes de conhecimento abstrato e intelectual, e sobretudo 

manifesta sua própria capacidade para dar a si mesmo leis, normas, regras e 

princípios para alcançar a verdade de alguma coisa (CHAUÍ, 2003, p.158). 

 

Oriundo do verbete latino pensare, o pensamento remete a pesar, ver o peso dos 

fatos, bem como das coisas. Buzzi (1978, p.11) recorre à etimologia para definir pensar: 

“Pensar na significação etimológica do termo quer dizer sopesar, pôr na balança para avaliar 

o peso de alguma coisa”.  

 

 

2.2 Contribuições de John Dewey 
 

 

 

Dentre vários pensadores que dedicaram estudos sobre o pensar e o pensamento e 

sobre a importância dos cuidados com o pensar na educação, John Dewey merece destaque 

especial. Na obra Como pensamos (1959), sob o título “aprender é aprender a pensar”, declara 

que:  
 

 
Do que ficou dito, é evidente que a educação, quanto ao seu lado intelectual, 

está vitalmente relacionada com o cultivo da atitude do pensar reflexivo, 

preservando-o onde já existe, e substituindo os métodos de pensar mais 

livres por outros mais restritos, sempre que possível.[...] afirmamos 

enfaticamente que esta, (a educação), em seu aspecto intelectual, consiste na 

formação de hábitos de pensar despertos, cuidadosos, meticulosos 

(DEWEY, 1959, p. 85-86) [Itálicos do autor]. 

 
 

Sob a ótica de Dewey (1959), educar, em última instância, concerne ao auxílio 

para o desenvolvimento da capacidade de pensar. Pois, a tarefa primordial da educação 

deveria ser o cultivo deliberado do pensar, ou, como aponta, do pensamento reflexivo. Pois: 

“[...] tudo o que a escola pode ou precisa fazer pelos alunos no que visa à sua mente ou seu 



55 

 

espírito (isto é, salvo certas habilidades musculares especializadas) é desenvolver sua capaci-

dade de pensar (1959, p. 167) [Itálicos do autor]. 

Ele considera e denomina a melhor forma de pensar como pensamento reflexivo 

(DEWEY, 1959, p. 13). É a espécie de pensamento que implica no exame mental acerca de 

determinado assunto, atribuindo-lhe consideração prudente e contínua.   

Inicialmente, Dewey (1959, p. 13) tece considerações acerca de outras formas de 

processos mentais que recebem, algumas vezes, a denominação de pensamento. Às vezes, a 

ação de pensar é denominada como curso em desordem de ideias que ocorrem “pela cabeça”, 

de modo desregrado e automatizado (Cf. DEWEY, 1959, p. 14). 

O pensamento reflexivo assemelha-se a esse curso fortuito de coisas por meio do 

espírito, porque também implica numa sucessão de coisas pensadas; porém, a distinção 

concerne a que não basta mera sucessão irregular “disto ou daquilo”. Nas suas palavras:  

 
 

A reflexão não é simplesmente uma sequência, mas uma „consequência‟ – 

uma ordem consecutiva que cada ideia engendra a seguinte com seu efeito 

natural e, simultaneamente, apoia-se na antecessora ou a ela se refere. As 

partes sucessivas de um pensamento reflexivo derivam umas das outras e 

sustentam-se umas às outras; não vão e vêm confusamente. [...] A 

correnteza, o fluxo transforma-se numa série, numa cadeia. Em qualquer 

pensamento reflexivo, há unidades definidas, ligadas entre si de tal arte que 

o resultado é um movimento continuado para um fim comum (DEWEY, 

1959, p.14). 
 

 

Sob a ótica Dewey, esta é a melhor forma de pensar para o desenvolvimento da 

qual, a educação deve sempre contribuir. Diz ao referir-se às histórias imaginadas pelas 

crianças. “Algumas são desconexas, outras, articuladas. Quando conexas, assemelham-se ao 

pensamento reflexivo; e, na verdade, acontecem em espíritos detentores da capacidade lógica” 

(1959, p.15). Assemelham-se, mas não são propriamente o pensamento reflexivo tal como ele 

o entende. Elas, diz ele, podem ser algo interessante que antecede o pensamento reflexivo, 

preparando-o. Pois, há já aí algo próprio do pensamento reflexivo: o bom encadeamento de 

representações mentais. O que lhe falta é o que Dewey denomina de propósito, objetivando 

algo exterior à mente, ou seja, a consecução de alguma finalidade na ação.  

Dewey compreende que o pensamento reflexivo é um bom modo de pensar. É o 

próprio pensamento investigativo à busca de soluções para os problemas que o ser humano 

encontra no seu agir: “O pensamento reflexivo faz um ativo, prolongado e cuidadoso exame 
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de toda crença ou espécie hipotética de conhecimento, exame efetivado à luz de argumentos 

que a apoiam e das conclusões a que chega” (1959, p.18) [Itálicos do autor].  

Dewey (1959) dedica-se a explicitar como se dá o processo do pensar reflexivo, 

ou o pensar investigativo, indicando seus pontos de partida – os problemas ou dificuldades da 

ação humana – e os passos que são necessários para se conseguir os resultados bem 

argumentados que se mostrarão verdadeiros, ou não, no agir que os leva em conta.  

Por exemplo, ele aponta as fases deste processo de pensar: 
 

 

[...] o pensar reflexivo, diferentemente das outras operações a que se dá o 

nome de pensamento, abrange: (1) um estado de dúvida, hesitação, 

perplexidade, dificuldade mental, o qual origina o ato de pensar; e (2) um ato 

de pesquisa, procura, inquirição para encontrar material que resolva a 

dúvida, assente e esclareça a perplexidade (DEWEY, 1959, p. 22) [Itálicos 

do autor]. 

 

Dewey insiste peculiarmente na relevância que tem, para o pensar, a 

problematização. O problema é o grande desencadeador do exercício do pensamento e ele 

deve ser muito bem-posto para que os procedimentos seguintes sejam bem articulados. Pois, 

assevera em itálico: “A natureza do problema a resolver determina o objetivo do pensamento 

e este objetivo orienta o processo do ato de pensar” (DEWEY, 1959, p. 24).  

Estas reflexões serão retomadas quando se tratar dos cuidados com o pensar na 

Educação Infantil. Crianças se colocam problemas, dúvidas, perplexidades e buscam por 

soluções a elas. É relevante que o educador as perceba, que auxilie as crianças a elaborá-las 

cada vez melhor e as auxilie nos intentos de busca de solução para elas. Desde pequenas, elas 

podem ser ajudadas a se tornarem cada vez mais inquiridoras, investigativas e, com o tempo, 

progressivamente, capazes de pensar os caminhos para a solução dos problemas que 

encontram em suas vivências.  

O “com o tempo” e o “progressivamente” são relevantes, como considera Dewey 

(1959), pois é um exercício constante e paciente com vistas a desenvolver uma forma de 

pensar mais garantida; que assegure mais garantias de acertos nas decisões a serem tomadas. 

O pensar reflexivo, o bem pensar, é um instrumento fundamental na orientação do viver 

humano.  
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Certamente: 

 
 

 

Pode acontecer que não exerçamos [os adultos e especialmente as crianças, 

acrescentamos aqui] suficiente crítica das ideias que nos ocorrem, que nos 

precipitemos para uma conclusão, sem pesar os argumentos em que se 

baseia; que renunciemos à busca, à investigação, ou a abreviemos 

indevidamente; que adotemos a primeira “resposta” ou solução que nos 

venha à cabeça, por preguiça mental, frouxidão ou por impaciência de 

chegar ao fim. Só estamos aptos a pensar reflexivamente quando nos 

dispomos a suportar a suspensão e a vencer a faina da pesquisa. Tanto a 

suspensão do juízo, como a pesquisa intelectual a muitos desagrada: querem 

ver tudo acabado o mais cedo possível. Cultivam um hábito mental 

excessivamente positivo e dogmático ou receiam talvez que a condição de 

dúvida sofra a pecha de inferioridade mental.  É nesse ponto, quando entram 

na pesquisa o exame e a verificação, que avulta a diferença entre pensamento 

reflexivo e pensamento mal orientado (DEWEY, 1959, p. 25) [itálicos do 

autor]. 

 

 

Alcançar a capacidade para pensar assim deve ser um fim educacional, considera 

Dewey, pela sua relevância já afirmada até aqui. A fim de defender sua tese, Dewey busca 

diversos argumentos, concluindo que: “[...] afirmamos enfaticamente que esta, (a educação), 

em seu aspecto intelectual, consiste na formação de hábitos de pensar despertos, cuidadosos, 

meticulosos” (DEWEY, 1959, p. 85-86.) [Itálicos do autor]. 

Mas, como pensar e realizar esta proposta de Dewey? Trata-se da busca que se 

intenta neste trabalho de pesquisa. Assim, outros estudiosos também trouxeram relevantes 

considerações. 

 

 

2.3 Contribuições de Lev Semenovitch Vygotsky 

 

 

2.3.1 Desenvolvimento e aprendizagem na abordagem de Vygotsky  

 

 

Dentre as teorias que abordam a relação entre desenvolvimento e aprendizado 

humanos, as ideias de Vygotsky são objeto de crescente interesse e aprofundamento nos 

setores educacional e psicológico. Elas estão alicerçadas na relevância das interações dos 

sujeitos (ONRUBIA, 2001, p. 127). No „palco‟ das interações sociais, conforme diz Góes 

(1991), o sujeito não é passivo, nem somente ativo: mas “interativo”. Tal maneira de encarar 
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o homem e de conceber seu desenvolvimento é denominada de uma postura “sócio-

interacionista”. Nesta perspectiva, o conhecimento constitui-se nas interações sujeito-objeto 

que são “socialmente mediadas” (GÓES, 1991, p. 21-25). A respeito da relação recíproca 

entre o indivíduo e o meio, Marta Kohl de Oliveira defende que: 

 

 
O desenvolvimento humano não decorre da ação isolada de fatores genéticos 

que buscam condições para o seu amadurecimento nem de fatores 

ambientais que agem sobre o organismo, controlando seu comportamento. 

Decorre antes, das trocas recíprocas que se estabelecem durante toda a vida 

entre organismos vivos, o humano inscreve-se em uma linha de 

desenvolvimento condicionada tanto pelo equipamento biocomportamental 

da espécie quanto pela operação de mecanismos gerais de interação com o 

meio (OLIVEIRA, 2010, p 130). 

 

 

O comportamento humano ocorre nas trocas recíprocas entre as pessoas conforme 

o lugar em que estão inseridas. A adaptação ou socialização é uma prática cotidiana em um 

meio que influencia na formação da pessoa – não só modificando-a, mas em que o meio 

também acaba sendo modificado por ela. Tanto interações com o meio natural, quanto com o 

meio cultural ou social. 

Góes (1991, p. 27) esclarece que, em Vygotsky, a terminologia interacionismo 

aparece na forma de sócio-interacionismo aplicando, estes termos, também, ao 

desenvolvimento ontogenético de cada sujeito, ou de cada pessoa:  

 

 
Ao nascer, o sujeito humano é herdeiro de toda evolução filogenética e 

cultural, e seu desenvolvimento dar-se-á em função de características do 

meio social em que vive. Daí o qualificativo de sócio-cultural ou sócio-

histórica atribuído não só à teoria de Vygotsky mas também à de outros 

representantes da Escola Soviética – Leontiev e Luria principalmente 

(GÓES, 1991, p. 27) [Itálicos do autor]. 

 

 

No âmbito deste modo de concepção do desenvolvimento humano, ressalte-se a 

relevância das interações sociais no desenvolvimento psíquico e, nele, o desenvolvimento 

cognitivo. O conhecimento é estabelecido na interação sujeito-objeto mediada socialmente, 

declara Oliveira (2010, p. 130). A espécie humana é participante de um processo histórico no 

qual a construção de sua formação se dá nas referidas interações, as quais determinam sua 

maneira de pensar, agir e sentir. Interações sociais que não se nutrem apenas pelas 

gregaridades dos indivíduos, como se pode notar nas coletividades de animais, conforme diz 
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Castro (2007, p. 8). São nutridas especialmente pelas ações humanas realizadas entre os 

sujeitos e com intencionalidades, estando presente, nesse sentido, as contribuições dos 

sujeitos e as contribuições do meio, destacadamente do meio social.  

De acordo com Mello (1999, p. 19), a relação aprendizagem-desenvolvimento 

leva à reflexão sobre a função da educação. Se, numa perspectiva naturalizante, a função da 

educação é a de facilitar o desenvolvimento de aptidões que estão naturalmente dadas, numa 

perspectiva histórico-social, a função da educação é assegurar a criação de aptidões que são 

inicialmente externas aos indivíduos, dadas como possibilidades incorporadas nos objetos da 

cultura. A fim de assegurar a criação de aptidões para as novas gerações urge que as 

condições da vida e da educação propiciem o acesso dessas novas gerações à cultura 

historicamente acumulada. 

É oportuno trazer a colaboração de Maluf (2014) ao alegar a relevância das 

instituições família e escola, enquanto ambientes socializadores, ambientes promissores para 

as interações sociais. Interações essas que podem colaborar, positivamente para o 

desenvolvimento da criança como num todo.  

 

 

Ninguém nasce socializado: esse é um trabalho da educação, da família e da 

escola. A socialização, a introdução da criança no esquema social de vida 

organizada, é um movimento humano maior, que se fundamenta em um 

conjunto de convenções, que permite a satisfação das necessidades tanto 

individuais como sociais, e a estabilidade e o crescimento das culturas 

(MALUF, 2014, p. 11). 

 

 

Assim, as reflexões de Oliveira (2010, p. 39) vão ao encontro do 

supramencionado, pois para Vygotsky, são necessárias duas exigências para a formação ou 

para o desenvolvimento das pessoas: a contribuição do sujeito nas suas trocas com o meio e, o 

próprio meio. E isso vale para a estruturação do conhecimento e das demais condutas do 

sujeito.  

A propósito, Oliveira (2010, p. 39) destaca que as relações interpessoais fornecem 

alimento para a interiorização de costumes e formas culturais, ou seja, toda forma de interação 

social, cultural e os ambientes variados fornecem matéria-prima para o desenvolvimento 

psicológico do indivíduo. O que não vem a dispensar, como já declarou, a atividade própria 

do sujeito. Atividade do sujeito, ou dos sujeitos em interações, que estão em constante 

evolução, a partir do fato que estão em movimento, recriando e reinterpretando informações, 

conceitos e significados.  
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O sujeito é sempre ativo na vida social, interagindo com o mundo e nele 

imprimindo, também, sua marca subjetiva. Porém, as produções subjetivas não ocorreriam 

sem o seu desenvolvimento que depende da internalização das contribuições do meio. Todo o 

processo de desenvolvimento das pessoas acontece de fora para dentro, significando que os 

fatos externos serão avaliados e interpretados pelas pessoas e compreendidos por meio de 

códigos compartilhados no seu grupo social.  

Esse processo foi denominado por Vygotsky de internalização que é assim por ele 

definida: “Chamamos de internalização a reconstrução interna de uma operação externa” 

(1989, p. 63) [Itálico do autor].  

Isso ocorre já no desenvolvimento de uma criança, como também destaca:  

 

 

Um processo interpessoal é transformado num processo intrapessoal. Todas 

as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes: primeiro, 

no nível social, e, depois, no nível individual; primeiro entre pessoas 

(interpsicológica), e, depois, no interior da criança (intrapsicológica). Isso se 

aplica igualmente para a atenção voluntária, para a memória lógica e para a 

formação de conceitos. Todas as funções superiores originam-se das relações 

reais entre indivíduos humanos (VYGOTSKY, 1989, p. 64) [Itálicos do 

autor]. 

 

 

É relevante destacar o que aponta Vygotsky: todas as funções mentais superiores, 

ou funções psicológicas superiores, dentre as quais ele menciona aqui as da atenção 

voluntária, a da memória lógica e a da formação de conceitos são funções fundamentais para 

as operações do pensar. As interações sociais, realizadas de certa maneira, são coprodutoras 

de certos modos de pensar, ao serem internalizadas e ao serem reconstruídas pelo sujeito.  

Mas, Vygotsky vai mais além em suas reflexões, pois este processo de 

internalização do que vem do cultural e que é, simultaneamente, reconstrução do sujeito, não 

se dá nem de maneira mecânica e nem de uma só vez, ou repentinamente. “A transformação 

de um processo interpessoal num processo intrapessoal é o resultado de uma longa série de 

eventos ocorridos ao longo do desenvolvimento” (1989, p. 64) [Itálicos do autor]. 

 Há um processo de desenvolvimento que ocorre através ou com a contribuições 

de diversas mediações, sendo uma delas as da educação. Outra é a das mediações com signos, 

o que será mais bem explicitado a seguir.  
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2.3.2 Funções psicológicas superiores e mediação simbólica 
 

 

 

Preocupado, primordialmente, como diz Marta Kohl de Oliveira (1992, p. 24), 

com o que foi denominado de funções psicológicas superiores, Vygotsky tem como um de 

seus princípios básicos, como já assinalado, “a ideia de que o ser humano constitui-se 

enquanto tal, na sua relação com o outro social. A cultura torna-se parte da natureza humana 

num processo histórico que, ao longo do desenvolvimento da espécie e do indivíduo, molda o 

funcionamento psicológico do homem”. Para Vygotsky, o desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores não se deve somente ao aparato fisiológico – sistema nervoso central 

–, ainda que este seja o suporte biológico deste desenvolvimento, mas se deve de modo 

peculiar e relevante às interações sociais e, no seu interior, a diversos tipos de mediações e, 

em especial, às mediações simbólicas.  

 

 

Na sua relação com o mundo, mediada pelos instrumentos e símbolos 

desenvolvidos culturalmente, o ser humano cria formas de ação que o 

distinguem de outros animais. Sendo assim, a compreensão do 

desenvolvimento psicológico, não pode ser buscada em propriedades 

naturais do sistema nervoso (OLIVEIRA, 1992, p. 24).  

 
 

As reflexões propostas por Vygotsky sinalizam a intrínseca ligação entre os 

processos psicológicos humanos e a inserção do indivíduo num contexto sócio-histórico e 

caminham na direção da busca de identificação de mediações culturais, possibilitando o 

desenvolvimento propriamente humano. Instrumentos e símbolos são mediações de suma 

importância. “Instrumentos e símbolos construídos socialmente definem quais das inúmeras 

possibilidades de funcionamento cerebral serão efetivamente concretizadas ao longo do 

desenvolvimento e mobilizadas na realização de diferentes tarefas” (OLIVEIRA, 1992, p. 26). 

Um primeiro passo a fim de compreender o que Vygotsky disse é conhecer o seu 

conceito de mediação. Tal conceito deriva da constatação de que o sujeito do conhecimento 

“não tem acesso direto aos objetos, mas um acesso mediado, isto é, feito através dos recortes 

do real operados pelos sistemas simbólicos de que dispõe” (OLIVEIRA, 1992, p. 26). Os 

sistemas simbólicos são produções culturais que são assimiladas pelos sujeitos.  

Vygotsky distinguiu dois tipos de elementos mediadores: “os instrumentos e os 

signos. Embora exista uma analogia entre esses dois tipos de mediadores, eles têm 

características bastante diferentes” (OLIVEIRA, 2010, p. 29). Ele trabalha com a função 
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mediadora dos instrumentos e dos signos na atividade humana. Aponta para a função 

mediadora dos instrumentos no trabalho de transformação e no controle da natureza. E, ainda, 

para a função dos signos enquanto instrumentos psicológicos, ferramentas colaboradoras no 

controle da ação psicológica (Cf. OLIVEIRA, 2010, p. 35). Os signos são expressões das 

representações mentais e são, ao mesmo tempo, recursos ou mediações para a sua formação 

na consciência. Com as representações mentais, os seres humanos podem operar mentalmente 

sobre o mundo, “isto é, fazer relações, planejar, comparar, lembrar, etc.”, explicita Oliveira 

(2010, p. 35). Estas operações e outras, constituem os processos psicológicos superiores.  

 

 

Quando trabalhamos com os processos superiores que caracterizam o 

funcionamento psicológico tipicamente humano, as representações mentais 

da realidade exterior são, na verdade, os principais mediadores a serem 

considerados na relação do homem com o mundo (OLIVEIRA, 2010, p. 35). 

 
 

Como se pode observar os processos ou funções superiores demarcam 

funcionamento psicológico do homem. Quando opera mentalmente através das representações 

mentais da realidade exterior, há a mediação de si com o mundo. O próprio autor – Vygotsky 

– diz que os signos auxiliam na resolução de uma questão de cunho psicológico, como 

realizar uma comparação, uma lembrança, um relato, ou uma escolha, etc. É análoga à 

utilização de instrumentos, só que agora no campo psicológico. O signo acaba por 

desempenhar a função de um instrumento de atividade psicológica de modo similar à função 

de um instrumento de trabalho.  

  

 

[...] a invenção e o uso de signos como meios auxiliares para solucionar um 

dado problema psicológico (lembrar, comparar coisas, relatar, escolher, etc.) 

é análoga à invenção e uso de instrumentos, só que agora no campo 

psicológico. O signo age como um instrumento de atividade psicológica de 

maneira análoga ao papel de um instrumento de trabalho (VYGOTSKY, 

1991, p. 59-60). 

 

 

Vygotsky (1991, p. 62) alerta, porém, que signos não são iguais a instrumentos. 

São semelhantes enquanto exercem função mediadora, mas são meios diversos para fins 

diversos. Os instrumentos mediam ações humanas que visam modificações na natureza. Os 

signos mediam ações humanas que visam orientações no comportamento. Decerto, o 

instrumento: 
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[...] constitui um modo pelo qual a atividade humana externa é dirigida para 

o controle e domínio da natureza. O signo, por outro lado, [...] constitui um 

meio da atividade interna dirigido para o controle do próprio indivíduo; o 

signo é orientado internamente (VYGOTSKY, 1991, p. 62) [grifos do 

autor].  

 

 

Mas, segundo afirma Vygotsky (1991, p. 62), ambas as mediações – instrumentos 

e signos – determinam a configuração dos seres humanos enquanto humanos. “O controle da 

natureza e o controle do comportamento estão mutuamente ligados, assim como a alteração 

provocada pelo homem sobre a natureza altera a própria natureza do homem”.  Quer dizer, as 

operações com os signos são fundamentais na constituição dos humanos enquanto humanos, 

assim como as operações – trabalho – com os instrumentos o são.  

Os signos não são criados ou descobertos pelo sujeito, mas o sujeito deles se 

apropria desde o nascimento, na sua relação com parceiros mais experientes que emprestam 

significações às suas ações em tarefas realizadas em conjunto. Toda função psicológica 

superior manifesta-se, primeiro, em uma situação interpessoal – entre os sujeitos – e, 

posteriormente, numa situação intrapessoal – interna, consigo mesmo. Em consequência, 

formas de memorização, de percepção, de solução de problemas, etc., que foram ocasionadas 

dentro da coletividade, convertem-se em funções psicológicas do indivíduo (Cf. OLIVEIRA, 

2011, p. 132). 

O homem, ao longo do processo de desenvolvimento, deixa de necessitar de 

marcas externas, passando a fazer uso de signos internos, isto é, representações mentais que 

substituem os objetos do mundo real. Semelhante a marcas exteriores, os signos 

internalizados são elementos que representam objetos, eventos, ocasiões, etc. (Cf. 

OLIVEIRA, 2011, p. 36). 

A própria concepção de que o homem é apto a operar mentalmente sobre o mundo 

– fazer relações, comparar, lembrar, planejar, etc. – supõe um processo de representação 

mental. Tal capacidade de lidar com representações que substituem o próprio real é que 

possibilita ao ser humano a liberdade de espaço e de tempo presentes, fazer relações mentais 

na ausência das próprias coisas, imaginar, fazer planos e ter intenções. Essas possibilidades de 

operação mental não constituem diretamente uma relação com o mundo real fisicamente 

presente; a relação é mediada pelos signos internalizados ao representar os elementos do 

mundo, libertando o homem da necessidade de interação concreta com os objetos de seu 

pensamento (Cf. OLIVEIRA, 2010, p. 37). 
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As considerações de Vygotsky baseadas em seus estudos e experimentos o levam 

a afirmar o seguinte: “A internalização das atividades socialmente enraizadas e historicamente 

desenvolvidas constitui o aspecto peculiar da psicologia humana; é a base do salto qualitativo 

da psicologia animal à psicologia humana” (1991, p. 65). 

Daí a importância do acesso das crianças, desde o mais cedo possível, aos 

mediadores socioculturais. E, neste particular, ressalta-se a importância do papel mediador do 

educador. Trata-se da mediação da relação da criança com o mundo que passa a conhecer, 

pois os objetos da cultura chegam a ela de maneira cuidadosa através de processos 

educacionais bem pensados.  

 

 

2.3.3 O desenvolvimento do pensamento e o desenvolvimento da linguagem 

 
 

Os sistemas simbólicos, e particularmente a linguagem, exercem um papel 

fundamental na vida humana e na própria constituição do humano. Há uma relação intrínseca 

entre pensamento e linguagem e as ideias de Vygotsky trazem significativas contribuições, 

peculiarmente, aos objetivos propostos nesta pesquisa. Há um livro de Vygotsky 

especificamente sobre este tema: Pensamento e Linguagem (2005). Para Marta Kohl de 

Oliveira, estudiosa das ideias de Vygotsky, é um dos livros mais importantes do autor. De 

acordo com Vygotsky, segundo Oliveira: 

 
 

[...] os processos mentais superiores que caracterizam o pensamento 

tipicamente humano – ações conscientemente controladas, atenção 

voluntária, memorização ativa, pensamento abstrato, comportamento 

intencional – são processos mediados por sistemas simbólicos. Como a 

linguagem é o sistema simbólico básico de todos os grupos humanos, a 

questão do desenvolvimento da linguagem e suas relações com o 

pensamento ocupa lugar central na obra de Vygotsky (OLIVEIRA, 2010, p. 

42).  

 
 

 Esta questão, nos seus dois aspectos – desenvolvimento da linguagem e suas 

relações com o pensamento –, será aqui tratada ainda que sumariamente.   

Conforme pensa Vygotsky, há duas funções básicas atribuídas à linguagem.  

Inicialmente, ela tem a propriedade de “intercâmbio social”. Seu desenvolvimento é 

impulsionado pela necessidade de comunicação, isto é, o ser humano cria e usa os sistemas de 

linguagem com o intuito de se comunicar com seus semelhantes. Já no bebê, pode-se perceber 

que, no início do aprendizado da fala, por mais que não articule palavras, nem ter a 
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capacidade do entendimento do significado preciso das palavras usadas pelos adultos, ele 

comunica seus desejos e seus estados emocionais aos outros por meio de sons, gestos e 

expressões (Cf. OLIVEIRA, 2010, p. 42-43). É possível perceber que desde a mais tenra 

infância a necessidade de comunicação impulsiona o desenvolvimento da linguagem. Isso se 

amplia e caminha na direção de uma linguagem mais sofisticada e generalizante. Assim, surge 

a necessidade de signos:  
 
 

 

Para que a comunicação com outros indivíduos seja possível de forma mais 

sofisticada, não basta, entretanto, que a pessoa manifeste, como o bebê, 

estados gerais como „desconforto‟ ou „prazer‟. É necessário que sejam 

utilizados signos, compreensíveis por outras pessoas, que traduzam ideias, 

sentimentos, vontades, pensamentos, de forma bastante precisa. Como cada 

indivíduo vive sua experiência pessoal de modo muito complexo e 

particular, o mundo da experiência vivida tem que ser extremamente 

simplificado e generalizado para poder ser traduzido em signos que possam 

ser transmitidos a outros (OLIVEIRA, 2010, p. 44). 

 
 

Esta produção generalizada dos signos linguísticos transforma-se na linguagem 

organizada cuja melhor expressão são as diversas línguas. Tanto as expressões mais 

originárias, quanto as mais elaboradas têm um papel importante, se não decisivo no 

pensamento humano.   

Como observam Davis e Oliveira (1990, p. 55), Vygotsky sempre defendeu a 

ideia de que, desde o início da vida, há interdependência entre os processos linguagem e 

pensamento. Quando se adquire a linguagem, as funções mentais são modificadas. Ela 

propicia o planejamento da ação, o surgimento da imaginação, a utilização da memória e, 

evidentemente, dá forma definida ao pensamento. 

Acrescentando suas contribuições, tais autoras (1990, p. 55) dizem que a 

linguagem sistematiza a experiência do homem de modo direto e, consequentemente, adquire 

um papel essencial no desenvolvimento da cognição, ao reorganizar os processos que nele se 

encontram em andamento. Vygotsky já fez menção disto: 

 
 

[...] o desenvolvimento do pensamento é determinado pela linguagem, isto é, 

pelos instrumentos linguísticos do pensamento e pela experiência 

sociocultural da criança. Basicamente, o desenvolvimento da fala interior 

depende de fatores externos: o desenvolvimento da lógica na criança, como 

os estudos de Piaget demonstraram, é uma função direta da sua fala 

socializada. O crescimento intelectual da criança depende do seu domínio 

dos meios sociais do pensamento, isto é, da linguagem (VYGOTSKY, 2005, 

p. 44). 
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É percebida a relevância de um meio cultural no qual a fala organizada faça parte 

deste meio de tal modo a oferecer um “modelo” de fala que, aos poucos, é internalizado e 

reconstruído pela criança.  

Oliveira (2010, p. 38) afirma que:  

 
 

[...] os grupos culturais em que as crianças nascem e se desenvolvem 

funcionam no sentido de produzir adultos que operam psicologicamente de 

uma maneira particular, de acordo com os modos culturalmente construídos 

de ordenar o real.  

 
 

Tal assertiva apontada por Oliveira (2010, p. 38) cabe às maneiras de falar e, 

consequentemente, aos modos de pensar. Portanto, ressalta-se a relevância de ações nas 

instituições escolares, nesse caso, em específico desta pesquisa, nas escolas de Educação 

Infantil, para o desenvolvimento do pensar bem das crianças que acolhem e que educam.  

Vale aqui reforçar estas ideias com o que diz Góes (1991) ao chamar a atenção, 

mais uma vez, para o fato de que, em resumo, o plano intrasubjetivo de ação – que pode 

regular, mediar outras ações – é formado pela internalização de capacidades originadas no 

plano intersubjetivo. É nesse sentido que Vygotsky vê a vinculação genética entre o caráter 

social e o caráter individual das ações. E, vale enfatizar, o plano intersubjetivo não é o plano 

“do outro”, mas o da “relação do sujeito com o outro” (GÓES, 1991, p. p.19) [grifos do 

autor]. 

Entre outros signos, a apropriação pela pessoa da linguagem de seu grupo social, 

segundo Vygotsky, constitui o processo mais importante no seu desenvolvimento. A 

linguagem permite que o mundo seja refratado na consciência humana por meio dos 

significados culturais selecionados pelo sujeito e por ele apropriados com um sentido próprio, 

embora impregnados de valores e motivos sociais historicamente determinados (Cf. 

OLIVEIRA, 2011, p. 133). E é decisiva no desenvolvimento do pensamento.  

Mello (2007) traz elementos da Teoria Histórico-Cultural para uma análise da 

relação entre infância, educação e escola da infância a fim de conduzir a organização de 

práticas voltadas para o máximo desenvolvimento humano na infância e, também, propiciar 

uma crítica de práticas equivocadas ocorrentes na Educação Infantil.  

Conforme Mello (2007, p. 85), as instituições escolares de Educação infantil, 

englobando aqui creches e pré-escolas, podem e devem ser o melhor local para a educação 

das crianças pequenas. O desenvolvimento integral delas abarca o impulso e estímulo do 

pensar, desse modo, pode-se intencionalmente organizar as condições adequadas de vida e 
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educação para garantir a máxima apropriação das qualidades humanas – que são externas ao 

sujeito no nascimento e precisam ser apropriadas pelas novas gerações através de sua 

atividade nas situações vividas coletivamente.  

 

 

2.4 Contribuições de Matthew Lipman  

 
 

Até aqui foram tecidas considerações acerca de ideias relativas ao pensar e ao 

pensar bem segundo alguns autores, como Dewey (1959) e Vygotsky (1989 e 2005). Nesse 

item, a intenção é evidenciar a relevante contribuição de Matthew Lipman acerca dessa 

temática, pois foi o criador do Programa Filosofia para Crianças – P. F. C. – também 

denominado Programa Educação para o Pensar, pois o P. F. C. deu “[...] à criança seu 

verdadeiro estatuto: um ser humano que pensa” (LELEUX, 2008, p. 127) [grifos nossos]. 

Segundo Lorieri (2013, p. 1), a proposta de Lipman é um programa educacional 

que pretende oferecer para as crianças e para os jovens um espaço investigativo-dialógico no 

qual procurem, dirigidos por educadores para tanto preparados, inicial envolvimento com os 

procedimentos investigativos concernentes às temáticas filosóficas e, ao fazê-lo, possam 

desenvolver sua capacidade de “pensar bem” por meio da Comunidade de Investigação que é 

a denominação dada por Lipman ao conjunto de procedimentos que visam ao 

desenvolvimento do pensar bem em salas de aula. Isso será mais bem explicitado a seguir. 

A partir de seus estudos, ele desenvolveu ideias relativas ao pensar e ao papel da 

educação no desenvolvimento do pensar bem das crianças. Estas ideias estão registradas de 

maneira sistemática especialmente em um dos seus livros O pensar na educação (1997) e 

também em passagens de suas demais publicações. 

Ele defende enfaticamente que cabe às escolas auxiliar os educandos a pensar 

bem. Neste sentido ele diz: 

 
 

O problema pedagógico é, ao menos no primeiro estágio, transformar uma 

criança que já pensa numa criança que pensa bem. Um programa confiável 

de habilidades de pensamento deveria fazer mais que capacitar as crianças a 

lidarem de modo efetivo com as tarefas cognitivas imediatas, tais como 

problemas a serem solucionados ou decisões a serem tomadas (LIPMAN, 

1997, p. 35).  

 
 

Lipman (1990) tinha como preocupação a questão da transmissão passiva do 

conhecimento oriundo do olhar e da constituição adulta que não contemplava a valorização do 

novo, da potencialidade de cada criança, concebida como sujeito ativo que poderia contribuir 
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para a construção da sociedade e, dentro dela, para a construção social do conhecimento. Para 

ele: “a educação escolar propicia poucos incentivos naturais ao pensamento como o ambiente 

familiar é capaz de fazer. A queda no interesse do aluno é a consequência natural” (Cf. 

LIPMAN, 1990, p. 24). 

Diz ele que o processo de pensar é natural e inerente ao homem. Porém, o pensar 

bem é mais complexo por exigir peculiares estratégias para seu desenvolvimento. “O ser 

humano ativo e consciente pensa tão naturalmente quanto respira, mas fazê-lo pensar melhor 

exige estratégias de considerável complexidade” (LIPMAN, 1997, p.164). 

Lipman (1997, p. 127) insiste na relevância de um ambiente fomentador e 

propício ao aprimoramento do pensamento:  

 
 

Todo mundo conhece o aviso que diz PENSE, e, quase todos percebem que 

o aviso, de modo algum, incentiva o pensar. As ideias não podem ser 

produzidas por decreto. O que se pode fazer é criar um ambiente favorável 

para o bem pensar, e reconhecer que as crianças têm diferentes estilos de 

comportamento mental, cada um dos quais necessita ser alimentado de 

forma mais ou menos diferente. 

 

 

Sendo assim, vale trazer o próprio testemunho de Lipman (1997, p. 36) ao atribuir 

à escola o crucial e o significativo papel de colaboradora no desenvolvimento e ampliação das 

habilidades de pensamento:  

 

Do ponto de vista educacional, o desenvolvimento das habilidades de pensar 

é de importância crucial e fundamental. A criança que adquiriu proficiência 

nas habilidades de pensar não é simplesmente uma criança que cresceu, mas 

uma criança cuja verdadeira capacidade de crescer foi ampliada. 

 

Ele assume ideias de Vygotsky relativas à importância da fala no 

desenvolvimento do pensar e, mais ainda, do que ele denomina de fala organizada que deve 

estar presente nas conversas ou interações linguísticas dos adultos com as crianças. Nesta 

direção, afirma: “Em relação aos objetivos educacionais, a matriz comportamental do 

pensamento é a fala, e a matriz do pensamento organizado (isto é, o raciocínio) é a fala 

organizada” (1995, p. 80) [Itálicos do autor]. 
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E, na mesma obra, ao se referir a elementos teóricos dos quais se serve e que julga 

mais sólidos – dentre eles Vygotsky –, assevera que: 
 

 
Refiro-me aqui a noções como o pensamento de um indivíduo ser, em 

grande parte, uma internalização daquilo que ocorre no grupo ou nos grupos 

dos quais o indivíduo participa. [...] Devemos começar, portanto, 

considerando o pensamento como um fato social e nos perguntando que tipo 

de fato social é. Isto, por sua vez, deve ajudar-nos a alcançar uma 

compreensão melhor sobre como fortalecer os tipos de ensino que irão 

fortalecer o pensamento dos alunos (LIPMAN, 1995, p.80) [Itálicos do 

autor]. 

 

Por sua vez Lipman (1995) sugere que as salas de aula se convertam em 

ambientes onde falas desorganizadas – empoladas, no seu dizer – não devessem estar 

presentes, pois, seriam modelos a serem evitados. Em substituição, deveria haver a presença 

de falas organizadas em um diálogo que ele denomina de vigoroso e razoável, isto é, 

conduzido por afirmações bem fundamentadas por boa argumentação. Isso ensejaria uma 

matriz de fala e de pensamento organizados.  

 
 

A exposição de Vygotsky sobre as origens sociais do pensamento requeria 

claramente uma reconstrução da sala de aula, de modo que um diálogo 

vigoroso e razoável formasse uma matriz que, por sua vez, geraria o 

pensamento das crianças – pensamento que, de maneira correspondente, 

seria vigoroso e razoável. O pensamento empolado que caracteriza tantas 

crianças, depois de terem estado na escola durante algum tempo, é 

consequência direta do comportamento estupidificado e estupidificador de 

seus colegas de classe a quem não se permitiu que se comportassem como 

uma comunidade reflexiva (LIPMAN, 1997, p.12). 

 

 

Lipman ressalta que o mais relevante numa discussão é o desenvolvimento do 

intelecto, do pensamento, do pensar efetivamente, pois a discussão é cumulativa, se 

desenvolve e cresce, e através dela “os participantes podem descobrir muitos horizontes”. 

(1994, p. 145) 
 

 

[...] as crianças adoram discutir, e como educadores devemos saber que é 

muito melhor usar uma conduta para a qual as crianças já estão motivadas do 

que tentar encontrar incentivos para convencê-las ao que relutam em fazer. 

Aliás, não há melhor maneira de estimular as habilidades de pensamento do 

que através do diálogo disciplinado (LIPMAN,1990, p.87). 
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Esta relevância dada à fala e ao estabelecimento do diálogo no processo educativo 

com vistas ao desenvolvimento do pensar mais complexo denominado Pensar Bem, leva 

Lipman e outros autores a indicarem a possibilidade de se oferecer às crianças situações de 

diálogos ou conversas organizadas partindo-se de questões ou perguntas próprias das crianças 

para provocá-las para o exercício de um tipo de fala capaz de gerar procedimentos que 

resultem no desenvolvimento de seu pensar bem. 

Um destes autores é Lévine (2008, p. 85) que ao defender a ideia de conversas 

organizadas com as crianças e de estas conversas partam de suas perguntas, traz muitos 

exemplos das indagações que não assolam somente o mundo do adulto, mas que fazem parte 

do repertório das crianças já na tenra idade: 

 

 

[...] Eu existo? ... A beleza... O medo... A coragem... Os animais 

pensam?... A injustiça... Sonhar... Zombar... A vergonha... Vencer... A 

felicidade... A tristeza... A alegria... Ser inteligente... O orgulho... 

Desprezar... Olhar para alguém... [...] Por que a gente morre? ... Por que 

a gente nasce? ... A pobreza... A riqueza... Lembrar-se... Compreender e 

aprender são a mesma coisa? ... O amor... A família... O corpo... A 

palavra... O que é realmente importante na vida? ... Como explicar que 

existam plantas e animais e não somente homens? ... [negritos do autor]. 
 

 

Trabalhar estas e outras questões com as crianças, utilizando ideias de Lipman 

sobre a organização de diálogos investigativos como forma de conversas organizadas poderá 

ser um bom caminho para o desenvolvimento do pensamento infantil. Lipman denominou de 

Comunidade de Investigação a maneira como ele pensou em organizar as falas das crianças a 

partir de questões postas por elas, motivadas por diversos recursos. O primeiro passo 

fundamental para o estabelecimento da Comunidade de Investigação, segundo Lipman, é o de 

provocar as indagações ou perguntas das crianças.   

Conforme é dito no 1º volume do R.C.N.E.I. (BRASIL, 2001, p. 51): “Dispor-se 

a perguntar é uma atitude fundamental para o processo de aprendizagem”, e, no processo de 

aprendizagem do pensar bem.  É necessário desenvolver uma “cultura da pergunta”, diz 

Tozzi (2008). Esta cultura deve estar apoiada nas próprias indagações das crianças, 

assegurando suas motivações e suas verdadeiras preocupações, e a escola deve buscar “[...] 

instaurar numa classe um local organizado de palavra e de discussão sobre os problemas 

humanos, uma comunidade de investigação com a palavra democraticamente compartilhada 

[...]” (TOZZI, 2008, p. 111-112). 



71 

 

Lorieri (2002, p. 127) diz que: “[...] se desejamos, como consequência de nossa 

intervenção educativa, que nossos alunos pensem melhor, temos de planejar ações adequadas 

para que isso ocorra”. Uma dessas ações adequadas pode ser a da realização de momentos de 

investigação compartilhada e dialogada nos moldes da Comunidade de Investigação de 

Lipman que afirma ser necessário o seguinte:  
 

 

[...] permitir que a aula se torne um fórum para ventilar assuntos relevantes 

para os problemas das próprias crianças, assuntos suficientemente variados 

para que o apelo não se reduza aos aspectos manipuladores da inteligência 

infantil, mas alcance também os aspectos contemplativos e criativos 

(LIPMAN, 1994, p. 92). 

 

 

Lipman (1995, p. 11) afirma que “o fortalecimento do pensar na criança deveria 

ser a principal atividade das escolas e não somente uma consequência casual”. Para isso 

propõe que as escolas tenham preocupação centrada, também, neste fortalecimento a par e 

concomitantemente com o tratamento que devem dar aos conteúdos de suas demais 

atividades.   

Ele chama a atenção para a necessidade de que o pensar seja bem “produzido”, 

quer dizer, seja bem construído, com rigor, profundidade, sistematização, com examinação 

constante e séria e com disposição constante a revisões (autocorreção) e levando em 

considerações as diversas situações na sua totalidade e, aí dentro de cada realidade 

situacional, as relações dadas e as possíveis (Cf. LIPMAN, 1995, p. 33). Esta forma de pensar 

com estas características é denominada “pensar bem”.  

Processos educativos podem ser direcionados ao desenvolvimento deste “pensar 

bem” já desde a Educação Infantil. É o que se procurou mostrar neste momento, bem como 

possíveis maneiras de oferecer às crianças esta ajuda.  

Como a Educação Infantil trabalha com uma fase da vida humana considerada de 

maior encantamento e deslumbramento, esse encantamento e deslumbramento remetem à 

atitude de busca de saberes, o que implica desenvolver possibilidades de pensamento, pois, é 

no laboratório do pensar que são produzidos os saberes.  

Para Matthew Lipman, o interesse pelas descobertas, a curiosidade infantil, a 

capacidade de imaginação, a fruição e a criação são elementos que provocam o pensar. Isso se 

deve ao fato de que as crianças “[...] são ativas, curiosas, imaginativas e inquisitivas. Durante 

um certo tempo elas preservam estas características maravilhosas” (LIPMAN,1990, p. 22). 
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Infelizmente, por conta de não serem estimuladas para esta continuidade e, por vezes, por 

serem até desestimuladas, estas “características maravilhosas” se perdem.  

Levar em consideração as indagações e inquirições das crianças e buscar ajudá-las 

a encontrar respostas a elas, concerne a um trabalho educativo fundamental com vistas ao seu 

desenvolvimento como seres, também pensantes. Não somente pensantes, por certo, mas, 

também pensantes. 

 

 
[...] a criança está cercada por um universo que é completamente 

problemático, um universo em que tudo convida à investigação e ao 

questionamento reflexivo, um universo que tanto estimula o pensamento 

quanto provoca o encantamento e a ação (LIPMAN,1990, p. 23). 

 

 

As escolas de Educação Infantil – e as dos demais níveis de ensino – têm um 

papel importante na continuidade da apresentação de desafios para o desenvolvimento do 

pensar bem das crianças.  

             Ou seja, aquilo que é natural no ser humano, revelado na admiração ou no 

maravilhamento infantil, pode perder-se se não for alimentado ao longo de sua formação. É o 

que propõe Lipman ao justificar uma educação para o pensar bem de crianças e jovens para 

que não cresçam com posturas passivas e não indagativas em relação ao mundo no qual 

vivem, como muitas vezes ocorre com os adultos com os quais convivem.  

 

Para muitos adultos a experiência de se admirar e refletir nunca exerceu 

nenhuma influência sobre suas vidas. Assim, estes adultos deixaram de 

questionar e de buscar os significados de sua experiência e, finalmente, se 

tornaram exemplos de aceitação passiva que as crianças acatam como modelos 

para sua própria conduta.  Desse modo a proibição de se admirar e questionar 

se transmite de geração para geração. 

Em pouco tempo, as crianças que agora estão na escola serão pais. Se 

pudermos, de algum modo, preservar o seu senso natural de deslumbramento, 

sua prontidão em buscar o significado e sua vontade de compreender o porquê 

de as coisas serem como são, haverá uma esperança de que ao menos essa 

geração não sirva a seus próprios filhos como modelo de aceitação passiva. 

(LIPMAN et all., 1994, p. 55). 

 

           A capacidade indagativa das crianças pode se perder quando se tornam adultos e, com 

esta perda, a perda de um pensar cada vez melhor. Para que isso não ocorra é necessária uma 

educação que alimente esta atitude fundamental e impulsionadora do pensar e da busca de 

conhecimentos e de significados tão necessários a todas as pessoas. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

 

BUSCANDO CAMINHOS PARA O 

PENSAR BEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL   
 

 

 

A possibilidade de ajuda educacional voltada ao desenvolvimento do pensar bem 

em crianças atendidas nas instituições de Educação Infantil é o que se pretende apresentar 

neste capítulo: “Buscando caminhos para o Pensar Bem na Educação infantill”. 

Este capítulo parte das convicções relativas à capacidade pensante da criança 

pequena e da possibilidade dessa capacidade característica na infância poder ser desenvolvida 

para que ela venha a pensar bem.  

São utilizadas contribuições de ideias de alguns estudiosos, como Lorieri (2002 e 

2013), Muraro (2012 e 2013), Cunha (2002 e 2008), Brasil (2001), Dewey (1959), Smith 

(1994), etc. que destacam a necessidade dos cuidados educacionais com o pensar e os seus 

bons resultados no desenvolvimento do pensar bem de crianças e jovens. 

 

 

3.1 Possibilidades de ajuda educacional relativa ao Pensar Bem 

 

 

 

Após as considerações apresentadas, pretende-se, neste item, discorrer a respeito 

de como é possível oferecer ajuda educacional relativa ao desenvolvimento de uma maneira 

de pensar que possa ser denominada de pensar bem.  

Acerca da relação entre educação e pensamento, Smith (1994, p.193) afirma algo 

que pode parecer contrariar qualquer possibilidade de se pensar ajuda educacional para o 

desenvolvimento do pensar bem. Pois, conforme diz: “Aprender a pensar tem menos a ver 

com a instrução do que com a experiência e a oportunidade” (p.193). Observe-se nessa 

afirmação que Smith dá relevância a experiências que oportunizam o aprendizado do pensar e 

não as instruções de como se deve pensar.  Nesse sentido traz, no último capítulo do seu livro 

intitulado Pensamento e Educação, indicações de que aprender a pensar tem mais a ver com 

experiências e, em especial, experiências educacionais que podem estimular o pensamento de 

modo geral e o pensar bem em particular.  
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Dewey também parte da afirmação de que todas as pessoas são capazes de pensar 

(1959, p. 194) e de que circunstâncias e experiências podem ser favoráveis ao 

desenvolvimento do pensamento quando afirma que:  

 
 

[...] o desenvolvimento do nosso pensamento depende das nossas 

companhias; depende do modo como nos percepcionamos a nós próprios, 

que depende, por sua vez, do modo como as outras pessoas nos tratam. O 

desenvolvimento do modo como pensamos é afetado pelo modo como 

vemos que se comportam as pessoas que nos rodeiam, e pelo papel que 

vemos ser-nos reservado nas suas atividades. Quando somos encorajados ou 

inspirados a envolver-nos naquilo que as outras pessoas estão a fazer, 

quando a nossa imaginação domina, a aprendizagem surge naturalmente e 

sem esforço, incluindo tudo aquilo que é essencial em „aprender a pensar‟. 

As pessoas tornam-se sujeitos pensantes quando estão ligadas a pessoas que 

pensam, incluindo as pessoas que pensam que podem conhecer-se através da 

literatura e da arte (DEWEY, 1959, p. 194). 

 
 

Smith (1994) enfatiza que não se trata de instruções sobre pensar, mas de 

ambientes onde o pensar ocorre, onde pessoas não são meros autômatos a cumprirem ordens 

sem buscar justificativas para elas e, melhor ainda, sem as questionarem e sem exigir o direito 

de participação das decisões que originam certas ordens. Porque, participar de decisões, exige 

pensar.  

Educadores de escolas são mediadores educacionais. Também, e talvez 

principalmente, não pelo que dizem, mas pelo que fazem.  A essa afirmação, agrega-se a de 

Oliveira (2001, p. 13), ao se referir que: “É da natureza da atividade docente proceder à 

mediação reflexiva e crítica entre as transformações sociais concretas e a formação humana 

dos alunos, questionando os modos de pensar, sentir, agir e de produzir e distribuir 

conhecimentos”. 

Isso se soma a mais esta afirmação de Smith:  

 

 

[...] as instituições educativas – desde o jardim de infância até à universidade 

– devem ser locais onde todas as atividades do dia estão embebidas em 

pensamentos relevantes e que valem a pena, que não são um exercício ou um 

tema, mas o modo habitual de fazer as coisas (1994, p. 194). 

 

Entende-se que estes ambientes onde as atividades cotidianas “estejam embebidas 

de pensamento” sejam as escolas nas quais haja a intenção de cultivar o pensamento.  
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Convergindo nessa mesma linha de raciocínio, pode-se citar Tishman, Perkins e 

Jay (1999), mais especificamente as considerações tecidas na obra A cultura do pensamento 

na sala de aula: 

 

 

Falar de uma cultura do pensar em sala de aula é fazer referência a um 

ambiente de sala de aula em que várias forças – linguagem, valores, 

expectativas e hábitos – funcionam em conjunto no sentido de expressar e 

reforçar o empreendimento do bom pensar. Em uma cultura do pensar em 

sala de aula, o espírito do bom pensar está em todo lugar. Tem-se a sensação 

de que „todo mundo pensa‟ e de que todo mundo – incluindo o professor – 

está se esforçando para ser consciencioso, inquisitivo e imaginativo; e de que 

este tipo de comportamento encontra forte apoio no ambiente de 

aprendizagem (TISHMAN, PERKINS e JAY, 1999,  p. 14). 

 
 

Sobre estas ideias, Smith (1994) contribui ao explicitar a relevante intervenção e 

papel docente acerca do desenvolvimento e cuidado com o pensamento. Sob sua ótica: 

 
 

Os professores devem demonstrar a capacidade e as possibilidades do 

pensamento em tudo aquilo que fazem, nunca envolvendo os estudantes em 

atividades sem sentido e sem pensamento. Os estudantes devem ter o poder 

de explorar a capacidade e possibilidades do próprio pensamento, vendo os 

outros explorarem-no, examinarem-no, questionarem-no, e argumentarem, e 

sendo-lhes permitido comportarem-se da mesma maneira (SMITH, 1994, p. 

194-195). 

 
 

E por que assim não é habitualmente? Por que não é uma prática constante no 

ambiente escolar? Talvez tenha razão Delval (1997) ao dizer que: 
 

 

Às vezes, as instituições educacionais não contribuem para o incremento da 

capacidade de pensar tanto quanto seria possível, o que se deve a razões de 

caráter social e à função que a educação tradicionalmente desempenha em 

nossa sociedade, que com frequência não se preocupa com a melhoria da 

capacidade de pensar (DELVAL, 1997, p. 14).  

 

É possível perceber que os autores até aqui citados concordam que as escolas 

podem e devem ser ajudas no desenvolvimento do pensar bem. Se não o fazem devem 

merecer uma avaliação crítica a este respeito. A este propósito Smith (1994, p. 195) é enfático 

ao dizer que “[...] a educação deve ser, ela própria, objeto de pensamento crítico”. Ela deve se 

submeter a uma avaliação sobre se encoraja o pensamento útil, aquele a que se refere Smith 

da seguinte forma: 
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Pensamento útil ou que valha a pena são, do meu ponto de vista, 

oportunidades para pensar criativa e criticamente acerca de tópicos 

relevantes e interessantes, acerca de coisas importantes para o indivíduo e 

para o mundo (SMITH, 1994, p. 195). 

 
 

Estes autores chegam à conclusão em ao menos duas coisas das mais sabidas e das 

menos levadas a sério. Primeiramente, só há esforços de pensamento sobre algo que desperte 

interesse e, em segundo, que o que motiva o pensar são as perguntas. É nítido o 

posicionamento de Smith acerca destas duas referências. Pois: “O interesse garante que nos 

envolvamos no pensamento e que aprendamos” (1994, p. 197). Ainda acrescenta que: “O 

pensamento floresce quando se fazem perguntas, não quando se encontram respostas” (1994, 

p. 201).  

A estas contribuições agregam-se as reflexões de Dewey (1959), já citado 

anteriormente, que tem posições muito semelhantes às de Smith. No pensamento de Dewey, a 

primeira provocação para o exercício do pensamento é a dúvida ou o que ele denomina de 

perplexidade frente a uma situação embaraçosa ou problemática. Este é o móvel do 

pensamento. Sendo assim, afirma que “[...] a origem do pensamento é alguma perplexidade, 

confusão ou dúvida” (DEWEY, 1959, p. 24). Por conseguinte, são as perguntas que movem o 

pensamento em busca das respostas. Se não há este móvel inicial, o esforço do pensar não 

ocorre. Dewey faz até uma brincadeira sobre isso que é ilustrativa:  

 

 
Dizer-se de um modo geral a uma criança (ou a um adulto) que pense, 

abstraindo da existência, em sua própria experiência, de alguma dificuldade 

que os embarace ou perturbe seu equilíbrio, é tão ocioso como exigir que se 

ergam no ar a si mesmos, puxando os cordões de seus sapatos (1959, p. 24). 

 

São os problemas, ou as dificuldades encontradas na experiência do viver que 

motivam o pensar. Pensar este que é uma capacidade já existente nos seres humanos, pois, 

como ainda diz Dewey,  

 

 
[...] nada cresce senão de germes, de potencialidades que, por si mesmas, 

tendem a algum desenvolvimento. Deve haver um estoque inato, ou cabedal, 

de recursos; não nos é possível impor o poder de pensar a uma criatura que, 

de início, não pense espontaneamente, „naturalmente‟, como se diz 

(DEWEY, 1959, p. 43).  
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Se pensar é natural, pensar bem não o é. É aprendido diz ele: “Mas, ao passo que 

não podemos aprender ou ser ensinados a pensar, temos de aprender como pensar bem, 

especialmente como adquirir o hábito geral de refletir” (DEWEY, 1959, p. 43) [grifos nossos]. 

Ou seja, há algo, neste aspecto, que depende da educação. Pode e deve haver uma educação 

para o pensar bem. Cabe à educação levar em consideração os germes naturais, isto é, a 

capacidade de pensar, e criar condições para que, com o pensar, os educandos ativem tal 

capacidade. Primeiramente, se deve chamar a atenção para os aspectos problemáticos da 

experiência. Acirrar a curiosidade e, a partir daí, estimular o perguntar. As perguntas são o 

móvel do pensar, enfatizando o supramencionado.  

De modo especial estas considerações se aplicam à infância, aponta Dewey, e 

peculiarmente é “à infância que se aplicam as palavras de Wordsworth” (apud DEWEY, 

1959, p. 44) que ele cita à mesma página: “Os olhos não podem deixar de ver; / não podemos, 

também, forçar nossos ouvidos a se fecharem; / e nosso corpo sente, onde quer que se 

encontre, / queira-o ou não a nossa vontade”.  

As perguntas refletem a curiosidade da criança. O processo discursivo, 

principalmente, nessa fase, é permeado por ambiguidades. O pensar bem, dessa forma, 

vincula-se à ideia de auxílio às crianças a perceberem além dessas ambiguidades, as 

dificuldades e os problemas e transformá-los em perguntas que desencadeiem os esforços do 

pensar organizado na busca de respostas que interessam porque dizem respeito a necessidades 

a serem satisfeitas.  

A condução do diálogo reflexivo entre crianças e professores é também destacado 

por Hoffmann (2012, p. 40), pois: “Se respeitadas e desafiadas, adequadamente, a realizar 

novas descobertas, a pensar sobre as coisas e a expressar suas ideias, irão naturalmente se 

desenvolver até onde for possível em termos de sua etapa de crescimento”.  

Cada contato com o novo, no qual se estimule a curiosidade, propicia à criança 

um “deslumbramento ardentemente procurado, não apenas passivamente esperado e 

suportado” (DEWEY, 1959, p. 45). A curiosidade, nas suas palavras, é “fator essencial à 

expansão da experiência” e “é, portanto, ingrediente primário dos germes que se 

desenvolverão em ato de pensar reflexivamente” (1959, p. 45).  

Dewey faz menção a três graus de curiosidade. O primeiro ele o denomina de 

“inquietação fisiológica [que] faz a criança intrometer-se em tudo, agarrar, apalpar, bater, 

espiar” (1959, p. 45). Em seguida, amplia a descrição ao dizer há “uma contínua atividade de 

exploração e de verificação. Chupa, toca, bate, puxa e empurra, segura e atira; em suma, 

experimenta os objetos até que estes deixem de apresentar qualidades novas” (1959, p. 45). 
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Tais atividades são relevantes e necessárias ao desenvolvimento da criança. Ao mencionar 

que elas têm pouco de intelectual, acrescenta a seguinte observação importante: “no entanto, 

sem elas, a atividade intelectual seria frouxa e intermitente, por falecer-lhe matéria para suas 

operações” (1959, p. 45). Esta observação é importante e deve ter merecida atenção na 

Educação Infantil.   

O segundo grau ou nível concerne à curiosidade provocada por estímulos sociais. 

Dewey (1959, p. 46) revela que isso ocorre nas demandas das crianças com perguntas como: 

“Que é isto?” “Por quê?” Não são perguntas que encaminham buscas mais sistematizadas ou, 

ao ver de Dewey, reflexivas: “o que dita suas perguntas é apenas a ânsia de familiarizar-se 

com o mundo misterioso em que se encontra” (1959, p. 46). Mas, é nesta ânsia “que repousa o 

germe da curiosidade intelectual” (1959, p. 46).  

O último nível ou grau de curiosidade, a partir dos dois anteriores, “se 

metamorfoseia em interesse de descobrir, por si mesma, as respostas a interrogações nascidas 

do contato com pessoas e coisas” (DEWEY, 1959, p. 46). Nesse momento deve ocorrer a 

influência educacional, buscando incentivá-la e ampliá-la e cuidando para que não se 

desmobilize, pois isso é possível. Dewey tece considerações interessantes a este respeito em 

Como Pensamos (1959, p. 47-48).  

A propósito, Dewey (1959, p. 203-216), em seu 14º capítulo – A atividade e o 

treino do pensamento – aponta indicações relativas a procedimentos educacionais que podem 

auxiliar no desenvolvimento do pensamento da criança. Ao propor e indicar relações entre a 

atividade e o pensamento e, ao fazê-lo, Dewey (1959, 203-207) indica, inúmeras vezes, o que 

os adultos podem fazer para auxiliar as crianças. Faz uma observação interessante quando diz 

que, em relação aos animais, “as tendências instintivas dos homens são muito menos perfeitas 

e, em maioria, quase não se podem usar antes de inteligentemente combinadas e dirigidas” (p. 

203). Como já mencionado anteriormente, a curiosidade é natural nos seres humanos e, 

também é natural a busca da inteligibilidade. Dewey também destaca a inferioridade dos 

sentidos nos humanos em relação aos animais e que a inteligência é algo que compensa, de 

certa forma, tal inferioridade. Cabe aqui reiterar esta reflexão, procurando mostrar como as 

atividades das crianças, desde pequenas, estão juntas ou associadas a procedimentos de 

pensamento que envolvem operações de escolha, coordenação consciente e outras. Estas 

operações, “embora de natureza rudimentar, constituem o pensar” (p. 204). Já que, para os 

humanos, “dominar o corpo é um problema intelectual” (p. 204). Juntamente com os 

procedimentos de “domínio do corpo”, estão os “ajustamentos sociais” nos quais se incluem 
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os aprendizados linguísticos que são determinantes do desenvolvimento do pensamento. Ou 

do desenvolvimento intelectual. Assim, Dewey (1959, p. 205) afirma que:  

 

 
[...] conexa com o desenvolvimento da linguagem (ordinariamente no 

segundo ano), a adaptação das atividades da criança às das outras pessoas e 

em conjunto com as das outras pessoas, apresenta a característica 

fundamental da vida mental.  

 

 

É nítido que há semelhanças destas ideias com as de Vygotsky no que tange à 

relevância das interações sociais para o desenvolvimento da vida mental, guardadas suas 

diferenças. Tais semelhanças talvez possam ser observadas no que Dewey afirma sobre o 

papel da imitação, por parte das crianças, daquilo que os adultos realizam. Imitação que não é 

passiva e sim ativa, implica na reconstrução pessoal a cada momento de seu desenvolvimento. 

As crianças têm interesses, ou como afirma, têm fins próprios. Eles são os seus móveis para o 

agir. De posse desses fins:  

 

 

A criança observa as pessoas como observa os acontecimentos naturais, para 

receber novas sugestões quanto ao meio de realizá-lo (s).  Escolhe alguns 

dos processos que viu empregar, experimenta-os pessoalmente e acha-os 

apropriados ou não; confirma-se ou não sua opinião sobre o valor deles e 

continua assim, a escolher, a preparar, a adaptar, a procurar provas, até que o 

fim desejado seja atingido (DEWEY, 1959, p. 206). 

 
 

Apesar de parecer imitação pura e simples, Dewey (1959) assevera que não, pois 

há atividade própria da criança que ele discrimina assim: observação, experimentação, seleção 

e comprovação através dos resultados. E ele conclui a passagem afirmando: “E só mediante 

esse método que há disciplina da inteligência e proveito educativo” (p. 206). Os adultos 

possuem uma relevante atuação acerca do auxílio que, na verdade, é uma mediação. Mas, a 

criança tem o seu papel ativo nessa “disciplina da inteligência”, ou seja, no processo de 

desenvolvimento do seu pensar.  

Suas considerações se estendem ao brinquedo e às atividades que ele denomina de 

trabalho, nas quais indica o seu papel importante no desenvolvimento do pensamento da 

criança. Não é o caso de apresentar aqui estas considerações. Mas, vale apenas citar uma delas 

relativa ao papel dos brinquedos quando deixam de ser apenas objetos e se tornam 

significadores de algo. Pois, o brinquedo adquire uma capacidade representativa, ou seja, “a 



80 

 

de fazer as vezes de outras coisas”, a atividade é transformada, pois comporta um “fator 

mental”.   

 
 

Quando a criança brinca de cavalo, de loja, de casinha, ou de comadre, está 

subordinando o presente físico ao ideal significado. Define-se, constrói-se, 

assim, um mundo de significações, uma reserva de conceitos (tão importante 

em toda operação intelectual) (DEWEY, 1959, p. 207). 

 
 

Pois, “manipulando-os (os brinquedos) elas (as crianças) vivem, não com as 

coisas materiais, mas no vasto mundo dos significados, natural e social, evocados por estas 

coisas” (DEWEY, 1959, p. 207). 

As considerações aqui apresentadas, a partir das ideias dos autores citados 

indicam, principalmente que é possível e, não só, que é imprescindível, a ajuda educacional 

para o desenvolvimento do pensar bem das crianças.  

 

3.2 O R.C.N.E.I. e o cuidado com o desenvolvimento do pensamento 

 

 

Como se explicitou, diversos autores e estudiosos, como Smith (1994), Nicolau 

(1988), Antunes (2004), Machado (2003), Cunha (2002 e 2008), Levine (2008), Leleux 

(2008) e outros se preocupam com esta temática em questão, dentre eles destacou-se Dewey 

(1959), Vygotstky (1991, 1989 e 2005) e Lipman (1994, 1995, 1997) que entendem a 

educação como colaboradora constante, no auxílio ao desenvolvimento do pensar.  

Objetiva-se, aqui, tecer considerações sobre o documento nacional da Infância, o 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – R. C. N. E. I. (BRASIL, 2001) no 

que tange ao desenvolvimento e cuidado com o pensamento no âmbito da Infância.  

Do R.C.N.E.I., convém também elencar algumas passagens que trazem os 

verbetes pensar e pensamento, mas também inclui apontamentos relevantes acerca das 

terminologias cognitivo, intelectual e mental. 

Este documento legal sobre a Educação Infantil também contempla outra temática 

em discussão em algumas práticas, o desenvolvimento cognitivo. Ora a terminologia 

“cognitivo” relaciona-se, peculiarmente ao desenvolvimento das estruturas de pensamento, 

isto é, concerne a capacidade de generalizar, recordar, formar de conceitos e de raciocinar de 

modo logico. Ora vem a aludir a aprendizagens de conteúdos específicos (BRASIL, 2001, p. 

18). 
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Conforme consta no 1º volume do R.C.N.E.I. (BRASIL, 2001, p. 18), a polêmica 

entre a concepção que compreende que a educação, em essencial, visa à promoção de 

estruturas cognitivas e aquela que prioriza a construção de conhecimentos como finalidade, 

poucas contribuições no campo educacional, tendo em vista que há uma estreita relação entre 

o desenvolvimento das capacidades cognitivas do pensamento do homem e o processo das 

aprendizagens particulares que as experiências educacionais podem propiciar. 

De acordo com o 1º volume do R.C.N.E.I. (BRASIL, 2001, p. 63), dentre os 

objetivos gerais da Educação Infantil, quer-se destacar: “A prática da educação infantil deve 

se organizar de modo que as crianças desenvolvam as seguintes capacidades: brincar, 

expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades;”  

Cabe trazer, também, as reflexões contidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil (BRASIL, 2010), pois no processo educativo no período escolar que 

compreende a infância deve haver a valorização dos conhecimentos adquiridos via educação 

informal que a criança já traz consigo como referência da própria idade, que são as 

brincadeiras, a imaginação, a fantasia e o desejo e a ação de: observar, aprender, relatar, 

indagar, experimentar e construir significados acerca da natureza e a sociedade, produzindo e 

transformando a cultura (Cf. BRASIL, 2010, p.12). 

Estas ações levam ao entendimento de que a criança pensa. Essa constatação pode 

ser verificada no 1º. volume do Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil – R. C. 

N. E. I. (BRASIL, 2001, p. 21): “As crianças possuem natureza singular, que as caracteriza 

como seres que sentem e pensam o mundo de um jeito muito próprio”. 

O R. C. N. E. I. acresce a essa ideia, no 1º volume, sobre os cuidados quanto ao 

pensar das crianças desde a Educação Infantil. Pode-se comprovar nesse mesmo texto no que 

tange aos componentes curriculares, que os mesmos evidenciam o objetivo de “criar 

condições para o desenvolvimento integral de todas as crianças [...] e que [devem propiciar] o 

desenvolvimento das capacidades envolvendo aquelas de ordem física, afetiva, cognitiva, 

ética, estética, de relação interpessoal e inserção social” (BRASIL, 2001, p. 47). 

Conforme o 1º. volume do R. C. N. E. I. (BRASIL, 2001, p. 18), o 

“desenvolvimento das estruturas de pensamento” refere-se, dentre as várias capacidades, à de 

generalização, à de formação de conceitos, à de raciocínio lógico e à de recordação [grifos 

meus]. 

Segundo o mesmo documento, observa-se que as capacidades de cunho cognitivo 

relacionam-se intimamente com a estimulação dos recursos de pensar, com as formas de 
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utilização desses instrumentos e com a apropriação de modos de representar e de comunicar a 

partir dos recursos adquiridos (Cf. BRASIL, 2001, p. 48). 

Reafirmando a capacidade pensante da criança, em seu 2º volume, o R. C. N. E. I., 

traz a seguinte declaração: “A criança é um ser social que nasce com capacidades afetivas, 

emocionais e cognitivas” (BRASIL, 2001, p. 21). 

Um aspecto norteador da prática educativa são as propostas pedagógicas das 

escolas. Essas propostas precisam refletir o contexto, ou seja, ser fruto de um pensar conjunto 

da equipe sobre a educação naquele espaço e daquela localidade. Se a construção ocorre dessa 

forma, certamente ela contará com objetivos claros para que haja intervenção significativa na 

realidade na qual a equipe educacional trabalha. No que se refere a uma proposta pedagógica 

para Educação Infantil, a fim de efetivar os objetivos educativos, ela deve assegurar condições 

ao trabalho coletivo e à organização de materiais, espaços e tempos que garantam a 

“indivisibilidade das dimensões expressivomotora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, 

estética e sociocultural da criança” (BRASIL, 2010, p. 19). 

Dentre as dimensões próprias das crianças postas no mesmo documento, as 

relativas à cognição, aprender a aprender, assumem destaque nessa pesquisa, pois com 

atividades que promovam o desenvolvimento da estrutura cognitiva, respeitando, certamente, 

o desenvolvimento infantil, as demais dimensões do aprender
5
, principalmente as relativas ao 

ser e ao conviver são potencializadas, favorecendo as relações que a criança estabelece com o 

mundo e consigo mesma.  

Em razão da necessidade de desenvolvimento desta dimensão, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, apontam como necessária a garantia de 

oferta de experiências que “incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o 

questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e 

social, ao tempo e à natureza” (BRASIL, 2010, p. 26). 

Curiosidade, exploração, encantamento, questionamento, indagação e 

conhecimento são aspectos intrínsecos do pensar. Estes aspectos devem ser trabalhados como 

condições do desenvolvimento do pensamento infantil na direção de seu cada vez maior e 

melhor aprimoramento.  

                                                 

 
5
 Estas dimensões referem-se às quatro aprendizagens essenciais, isto é, aos quatro pilares da educação – 

aprender a conhecer, apreender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser – presentes no Relatório Dellors 

denominado Educação: um tesouro a descobrir para a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência 

e Cultura – UNESCO da Comissão Internacional sobre a Educação para o século XXI. Conforme tal documento, 

as missões educacionais devem englobar, desde a tenra idade, um conhecimento dinâmico do mundo, dos outros 

e de si, que contemple estas dimensões (UNESCO, 2015, p. 89). 



83 

 

Presentes em todas as áreas do conhecimento dos três volumes do R. C. N. E. I., 

destaca-se o contido no volume 3º, mais peculiarmente, nas orientações para o trabalho 

educativo de crianças de 4 a 6 anos, em relação ao desenvolvimento de sua compreensão 

sobre a natureza e a sociedade, são indicados procedimentos considerados indispensáveis para 

a aprendizagem das crianças os quais apontam para o desenvolvimento de atividades 

fundamentais do pensar bem, tais como:  

 
 

Formulação de perguntas; participação ativa na resolução de problemas; 

estabelecimento de algumas relações simples na comparação de dados; 

confronto entre suas ideias e as de outras crianças; formulação coletiva e 

individual de conclusões e explicações sobre o tema em questão; utilização, 

com ajuda do professor, de diferentes fontes para buscar informações, como 

objetos, fotografias, documentários, relatos de pessoas, livros, mapas etc.; 

utilização da observação direta e com uso de instrumentos para obtenção de 

dados e informações; [e outros] (BRASIL, 2001, p. 180-181). 

 
Estas indicações encontram respaldo em diversos estudos que visam à 

apresentação dos aspectos relevantes quanto ao pensar na infância como se pode apresentar no 

segundo capítulo dessa dissertação.  

Parte-se da convicção de que a criança é capaz de construir aprendizado e 

conhecimento através do enfrentamento de situações em que ela própria procura respostas e 

soluções, tanto por curiosidade, quanto pelo desejo de entender significados e utilidades no 

âmbito de suas experiências e do seu mundo. Isso é otimizado quando há o devido 

acompanhamento no processo educativo. 
 

 

As crianças possuem uma natureza singular, que as caracteriza como seres 

que sentem e pensam o mundo de um jeito muito próprio. Nas interações que 

estabelecem desde cedo com as pessoas que lhe são próximas e com o meio 

que as circunda, as crianças revelam seu esforço para compreender o mundo 

em que vivem, as relações contraditórias que presenciam e, por meio das 

brincadeiras, explicitam as condições de vida a que estão submetidas e seus 

anseios e desejos. No processo de construção do conhecimento, as crianças 

se utilizam das mais diferentes linguagens e exercem a capacidade que 

possuem de terem originais sobre aquilo que buscam desvendar. Nessa 

perspectiva as crianças constroem o conhecimento a partir das interações que 

estabelecem com as outras pessoas e com o meio em que vivem. O 

conhecimento não se constitui em cópia da realidade, mas sim, fruto de um 

intenso trabalho de criação, significação e ressignificação (BRASIL, 2001, p. 

18-19). 
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3.3 Pensar bem e as contribuições de José Auri Cunha 

 

 

No final da década de 1.960, o filósofo e educador norte americano Dr. Matthew 

Lipman criou o Programa Filosofia para Crianças – Educação para o pensar, visando oferecer 

às crianças e jovens um espaço investigativo-dialógico para desenvolver sua capacidade de 

“pensar bem” por meio da Comunidade de Investigação.  

Suas contribuições no campo educacional auxiliaram no sentido de a educação ser 

concebida como resultado de um processo de investigação, do qual o educador, despido de 

sua infalibilidade, participa apenas como orientador e facilitador, pois a ênfase não está na 

„aquisição de informações”, mas na “percepção das relações contidas nos temas investigados” 

(SANTOS, 2012, p. 26). 

Enquanto Matthew Lipman designa sua proposta filosófica para crianças de 

Programa Educação para o Pensar, José Auri Cunha faz uso da terminologia “Educação para o 

Filosofar”, mas ambas apresentam a mesma finalidade: o desenvolvimento e cultivo do Pensar 

Bem.  

Sob a ótica de Cunha (2002, p. 104), o Pensar Bem visa “fortalecer o pensamento 

próprio das crianças, incentivando que elas aprendam a pensar por si mesmas, de maneira 

correta e convincente”. Em síntese, tem o intuito de “[...] Educar o pensamento [...]” 

(CUNHA, 2002, p. 28). 

De acordo com Cunha (2008, p. 12) 

 

 

A importância de uma educação para o Filosofar, remete-se diretamente, à 

importância para cada individuo, enquanto pessoa ou cidadão, de pensar por 

si mesmo, tendo acesso ao que a cultura põe à disposição para o seu auto 

aprimoramento e para a melhoria da vida humana em geral, a partir das 

questões cotidianas (CUNHA, 2008, p. 12). 

 

 

 

Segundo Cunha (2008, p. 17, 18), antes mesmo da alfabetização, na mais tenra 

idade, as crianças já lidam com questões de fundo. Denominadas “questões de fundo”, ou 

“questões fundamentais”, referem-se à realidade em geral, ao seu ser, a seu possível sentido – 

ontologia ou metafísica; abordam o ser humano – antropologia, ao seu ser, ao sentido de sua 

existência; concernente ao agir humano de onde derivam as questões relativas ao bom, ao 

certo e ao justo – ética; referente ao fato de o ser humano pensar e produzir conhecimentos – 

epistemologia e gnosiologia, etc. (Cf. LORIERI, 2013, p. 1) [grifos meus]. 
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A concepção fundamental da proposta de Cunha (2008) tem o intuito de manter 

vivas as questões filosóficas em todos os seres humanos. Para tanto, não se deve consentir que 

elas sejam enfraquecidas nas crianças e jovens. Alega-se que todos os sujeitos devam 

participar da construção das referências significativas para suas vidas. Assim, de algum modo, 

todos devem poder participar de forma investigativa e colaborativa na produção das mesmas. 

Isso implica que no diálogo partilhado por todos, ocasião em que devem todos estar 

envolvidos na investigação das melhores respostas às indagações (Cf. LORIERI, 2013, p. 2). 

 

 

Crianças, até bem pequenas, perguntam muito, e entre suas perguntas, 

algumas dizem respeito, por exemplo, ao fato do pensar e da existência das 

coisas, às situações que envolvem noção de certo e errado, justo e injusto, 

bem e mal, etc. […] Oras, essas são questões, entre muitas outras, que fazem 

parte privilegiada das indagações filosóficas (LORIERI, 2002, p. 42). 

 

 

A competência de espantar-se, admirar ou maravilhar-se desperta no indivíduo a 

precisão de entender o significado do mundo e da própria existência humana neste mundo. 

Tais significados se alteram em hábitos e crenças norteadores da vida que influem de modo 

direto naquilo que se pensa e se faz (Cf. MURARO, 2013, p.13). 

Por meio da linguagem, são apresentadas as questões de fundo, quer dizer, as 

questões filosóficas que sempre acompanharam a humanidade, e, segundo Cunha (2008, p. 

19), a criança envolve-se com elas, a partir do seu natural maravilhamento que a conduz à 

educação para o Filosofar, enfim, para o Pensar Bem quando isto é aproveitado e inserido nas 

atividades educacionais. 

 

 

A educação para o filosofar é uma educação para pensar bem, e pensar bem 

é poder compreender as questões de fundo que se escondem nos 

enfeitiçamentos da linguagem, aproveitando suas rachaduras para perscrutar 

em suas profundezas os significados mais cheios de amplidão, suscetíveis de 

compreensão vasta, capazes de aquietar profundas que podem ser 

formuladas como o que chamamos „questões de fundo‟ (CUNHA, 2008, p. 

19). 

 

 

Para Muraro (2013, p. 4), os olhos de uma criança que dá inicio a atividades que 

envolvem o cultivo do pensar se transforma radicalmente. O encanto, a surpresa, o 

maravilhamento e a admiração peculiares da criança significam um reiniciar do que é também 

a possibilidade de como um movimento de volta às suas origens (Cf. MURARO, 2013, p.4). 
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3.3.1 Currículo da Educação para o Pensar na Educação Infantil, segundo Cunha 

 

 

 

Cunha (2002, 2008) desenvolveu atividades com crianças relacionadas ao 

desenvolvimento do pensar bem e estabeleceu um currículo peculiar para a Educação para o 

Filosofar, que, conforme dito acima, diz respeito a uma educação para pensar bem. 

 

 

Estimular o cultivo do pensamento nas crianças, desde seu contato com o 

ambiente escolar e o universo simbólico em geral tem sido considerada uma 

opção educacional com razoável consenso entre educadores 

contemporâneos, herdeiros das ideias de uma educação democrática e 

emancipadora. A questão torna-se, neste contexto, encontrar as melhores 

praticas pedagógicas que possam levar a este fim (CUNHA, 2002, p.17). 
 

 
Deve-se ter a preocupação em “fortalecer o pensamento próprio das crianças, 

incentivando que elas aprendam a pensar por si mesmas, de maneira correta e convincente” 

(CUNHA, 2002, p.104). Do contrário, se os educadores pensarem por elas, isto é, 

respondendo suas indagações, elas “vão-se afastando deste objetivo de autonomia do 

pensamento rigoroso consigo mesmo” (idem 104). 

Cunha parte do princípio que um currículo de Educação Básica deve integrar os 

significados da existência humana. Ele (2008) utiliza a terminologia educação, no lugar de 

ensino, pois o ato educativo refere-se ao enraizamento do ser da criança na linguagem, nos 

processos da fala, ao configurar o seu modo de pensar, de sentir e de agir.  

“A ação pedagógica não pode ser meramente instrucional, centrada na transmissão 

de conhecimentos acumulados. Ela deverá estar voltada para a formação do caráter, da 

identidade, da forma condizente com os ideais de dignidade” (CUNHA, 2008, p. 26). Ele 

afirma que este currículo deve ser constituído por atividades que visem ao desenvolvimento 

de habilidades reflexivas e habilidades atitudinais, capazes de estabelecer hábitos de 

comportamentos éticos. Mas desenvolver habilidades, quer de pensamento, quer de conduta, 

não se faz sem o trabalho com as questões apropriadas. Para Cunha (2008, p. 74-75), na 

Educação Infantil, um currículo para filosofar, ou para pensar bem, deve ter como tema geral 

“a percepção do eu e do outro”. [em negrito pelo autor] Tema este que envolve as questões 

acima mencionadas.  
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Pensando assim, Cunha (2008, p. 76) descreve as principais habilidades reflexivas 

e atitudinais que devem constar já no currículo da Educação Infantil. Ele as aponta assim:  

 

Habilidades reflexivas: comparação, classificação, enumeração, 

ordenação, agrupamento por afinidade, justificação, reapresentação de 

uma ideia com outra linguagem.  

Habilidades atitudinais: como comportar-se diante de coisas 

agradáveis, saborosas ou úteis; como comportar-se quando se é amigo 

ou corajoso; como respeitar as pessoas, reconhecendo sua diferença; 

como respeitar as pessoas que cuidam e que educam; como respeitar a 

vez e o direito de outra pessoa falar, agir e participar.” (CUNHA, 

2008, p. 76) 

 

Nesta sua proposta há, ainda, especial destaque e atenção às habilidades 

metacognitivas, cognitivas, além das atitudinais. As habilidades metacognitivas possibilitam a 

reflexão acerca dos procedimentos pelos quais o pensamento reflexivo se desenvolve, e de 

como ocorre a aprendizagem de conhecimentos novos. As habilidades cognitivas possibilitam 

a reflexão acerca dos significados das questões em pauta, evidenciando-os, relacionando-os 

em argumentos corretos e, com eles, formulando de modo criativo novas hipóteses acerca do 

que se deve considerar como conhecimento verdadeiro. Pertencentes ao domínio afetivo, as 

habilidades atitudinais são aquelas acima mencionadas. (CUNHA, 2008, p. 12). Com base 

nestas ideias, Cunha propõe uma matriz curricular para o que ele denomina de Educação para 

o Filosofar na Infância (2008, p. 137 – 138) e que se adequa para os propósitos de uma 

Educação para o Pensar Bem na Educação Infantil.   

A seguir alguns elementos desta matriz curricular: 

 

Objetivos gerais: 

1. Vivenciar ocasiões de diálogo, em que a criança possa expressar suas ideias, 

acolher divergências e buscar convergências razoáveis diante do grupo, assim, desenvolvendo 

nessas vivências habilidades (meta)cognitivas e atitudinais básicas e o gosto por experiências 

peculiares da reflexão critica; 

2. Despertar na criança o positivo valor da curiosidade e da capacidade de fazer 

boas perguntas, refletindo acerca dos significados da experiência do dia-a-dia, em peculiar os 

que atribuem valor a atitudes, sujeitos e regras, pelos critérios do agradável, bom, útil, justo e 

injusto. 
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Eixo temático geral:  

Sentimentos como experiências subjetivas que servem de base para a formação de 

valores: sensações, coragem, amizade, respeito a diferenças, etc. 

Respeitados os interesses e realidade e a organização das crianças, os eixos 

temáticos podem ser aplicados nos seguintes níveis de ensino: Nível I (4 anos) e Nível II (5 

anos). 

 

Eixo dos procedimentos de diálogo:  

Vivencias e suas expressões – fala, escrita, desenho, dramatização – de 

pensamentos, sentimentos e percepções, “ambientadas na roda da conversação reflexiva” 

(CUNHA, 2008, p. 137).  

 

Eixo de reflexão sobre questões e experiências subjetivas: 

 Experiência de gostar (de sensações, de coisas, de pessoas e de si mesmo); 

 Experiência de vínculos afetivos: amizade (por interesse ou bondade), amor 

desinteressado; 

 Experiências de medo (do perigo, do desconhecido, de “pessoas malvadas”) e 

de coragem para compreender e vencer o medo; 

 Experiência de percepção de diferenças (entre sensações, coisas, pessoas) e 

reflexão sobre o valor da diversidade e do respeito ás diferenças (CUNHA, 2008, 

p. 137). 

 

Habilidades a serem praticadas e desenvolvidas nos Níveis I e II: 

(Meta) cognitivas: expressão, percepção, comparação, associação, ordenação, 

raciocínio (indutivo e dedutivo), investigação (resolver problemas) e conceituação. 

   

Atitudinais: 

 Valorização da fala, escuta, pergunta/diálogo, construção de acordos razoáveis; 

 Valorização frente ao agradável, útil e bom (critérios da percepção sensível); 

 Valorização de pessoas e atitudes frente ao valor da amizade (critérios de 

gostar do “ser correto”); 

 Valorização de pessoas e atitudes frente ao valor da coragem (critérios de 

gostar de “fazer o justo”); 

 Valorização de pessoas e atitudes ao valor e respeito/ consideração pelos 

diferentes (critérios de gostar “ser democrático”) (CUNHA, 2008, p. 137-138). 
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Destaque-se que tais habilidades apresentam distintos graus de ênfase, de acordo 

com a situação e o contexto. 

As indicações de Cunha são mostradas aqui como forma de indicar possibilidades 

já concretizadas de trabalho com o desenvolvimento do pensar bem na Educação Infantil em 

uma realidade de escolas no Brasil. Suas ideias filiam-se a ideias de Matthew Lipman a 

respeito do desenvolvimento de habilidades de pensamento, com crianças, voltadas ao pensar 

bem.  

Algumas das ideias de Lipman a este respeito são apresentadas a seguir.  

 

 

3.3.2 Habilidades do Pensar Bem 

 

 

Pretende-se aqui reafirmar que a educação escolar deve ter como foco o cultivo e 

o aprimoramento das habilidades de pensamento das crianças, tendo em vista o 

desenvolvimento do Pensar Bem. Para pensar bem, segundo Lipman (1995, p. 65) é 

necessário dispor de habilidades de pensamento bem desenvolvidas. São as habilidades de 

pensamento, por ele indicadas, que, utilizadas de maneira integradas em função de problemas 

a solucionar, possibilitam a competência para pensar bem. Não se trata, diz ele, de aquisição 

de habilidades de pensar, mas de fortalecê-las e aperfeiçoá-las. Ou seja, naturalmente, as 

crianças já as têm. Trata-se de cultivar e fortalecer as “habilidades de pensamento” ou as 

“habilidades cognitivas” eis o intuito essencial do P. F. C. de Lipman, também intitulado 

“Programa de Educação para o Pensar” (Cf. SILVEIRA, 2001, p. 57). 

Lipman (1990, p. 99-100; 1995, p.65-73), didaticamente, indica as habilidades de 

pensamento em quatro grupos, da seguinte forma: 

1 – Habilidades de Investigação: envolvem a busca de soluções e explicações, ou 

seja, saber como é, como ocorre, como se faz e como se resolve um problema, exigindo 

interesse pelos outros, assim como pensamento crítico e criativo. 

A Investigação refere-se às competências em setores como observação, descrição, 

explanação, formulação de problemas, formulação de hipóteses e produção de comprovação 

ou de argumentação. (LIPMAN, 1990, p. 100).  

Silveira (2001, p. 58) indica, acertadamente, que elas se relacionam com os 

procedimentos científicos e com a concepção de busca do caminho investigativo a fim de 

chegar às soluções dos problemas elencados ou postos. Outra maneira de indicar as 

habilidades que compõem o rol dos processos investigativos é a seguinte: observação, 
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identificação de problemas e questões, realizar estimativas, previsões, verificações, 

descrições, análises, adequadas generalizações, além de concluir, sintetizar e ser capaz de 

comportamento autocorretivo.  

2 – Habilidades de Raciocínio: possibilitam o estabelecimento de conclusões ou 

inferências a partir de conhecimentos adquiridos anteriormente. Ser capaz de produzir 

inferêncais válidas é competência fundamental no processo do pensar bem o que colabora, 

também, para assegurar a coerência interna do discurso. As habilidades de raciocínio (ou de 

argumentação, para alguns) exigem o desenvolvimento das seguintes capacidades: estabelecer 

relações entre ideias, inferir, detectar pressuposições subjacentes ou premissas, identificar 

similaridades e diferenças, comparar e contrastar, exemplificar, construir e criticar analogias e 

argumentar ou dar razões (Cf. SILVEIRA, 2001, p. 57). 

Lipman define o raciocínio como o “[...] pensamento em movimento exercendo 

pressão progressiva para frente” (1990, p. 48). Raciocinar concerne ao processo de pensar 

através do qual é conseguida a obtenção de novos conhecimentos, a partir de saberes 

anteriores e de certas relações estabelecidas entre tais conhecimentos. 

“O que é discutível é se o pensar pode ser ensinado, mas não há dúvida de que 

pode ser encorajado. E a instrução nos procedimentos do raciocínio pode ser útil para 

desenvolver a arte de pensar” (DEWEY apud LIPMAN, 1990, p. 40). 

3 – Habilidades de Formação de Conceitos: para Silveira (2001, p. 57-58), um 

conceito concerne à constatação do pensamento, no qual, coisas, fatos, ocasiões são descritos 

e compreendidos nas características e relações necessárias que os constituem, possibilitando 

seu entendimento. 

Consiste em organizar informações para grupos relacionais e, então analisar e 

esclarecê-los para tornar fácil seu uso no entendimento e no julgamento (LIPMAN, 1995, p. 

72). 

                  Pode-se dizer, ainda, que conceito é a imagem mental por meio da qual se 

representa um objeto na consciência. Ele é um sinal, uma representação mental de qualquer 

ser, coisa, fato ou fenômeno, situação, ato, ou o que quer que seja. Pode-se dizer que um 

conceito é uma ideia de algo. No nível da expressão linguística o conceito é expresso pelo 

termo: uma palavra que indique algo. Os conceitos são a matéria prima do pensamento, pois, 

pensar é relacionar ideias entre si formando juízos, discursos ou textos. Sem os conceitos não 

há como construir pensamentos. Daí a importância da sua formação na mente das crianças o 

mais cedo possível. “Para isso, são necessárias as seguintes capacidades: de „fazer distinções‟ 



91 

 

e „conexões‟, de „argumentar‟, de „classificar‟, de „explicar‟, de „definir‟, de „identificar 

significados‟, entre outras (SILVEIRA, 2001, p. 57-58). 

4 – Habilidades de Tradução: traduzir refere-se à capacidade de conseguir dizer 

algo que já foi dito, por meio de outras palavras ou outras formas, conservando o mesmo 

significado. Através dos mecanismos de interpretação, paráfrase e análise, bem como todas as 

habilidades relacionadas à formação de conceitos (Cf. BROCANELLI, 2010, p. 41). 

Trata-se de uma habilidade fundamental para diversas maneiras de pensar como a 

de identificar corretamente o pensamento de outrem quando nos é comunicado, compreender 

textos, elaborar de própria os conteúdos compreendidos, etc.   

Estas habilidades, para Silveira (2001, p. 58), propiciam a reprodução na própria 

linguagem daquilo que se leu ou ouviu, sem o comprometimento do original significado do 

discurso. Envolvem as capacidades de prestar atenção, interpretar de modo crítico, de 

perceber implicações e suposições, etc. 

De fato, destaca-se que todas essas habilidades constituem pré-requisitos ao 

“pensar bem”. Por conseguinte, devem estar disponibilizadas às crianças desde a tenra idade, 

antecipando as ocasiões de aprendizagem, tendo em vista que são concebidas como 

ferramentas significativas para o desenvolvimento do pensamento (SILVEIRA, 2001, p. 58). 

O desenvolvimento destas habilidades, diz Lipman, não deve ser buscado com 

treinos mecânicos e sim num processo progressivo de sua estimulação em atividades diversas, 

dentre elas precipuamente as atividades de fala: nas conversas, no diálogo, nas rodas de 

conversa, no ouvir e contar histórias e também em atividades lúdicas e em outras atividades 

para as quais deve-se chamar a atenção para o papel do pensamento que as acompanha.  

O ideal, para Lipman, é atingir o desenvolvimento do pensar bem. 

Desenvolvimento que não se conclui nunca ao longo da vida. Espera-se que progressivamente 

as crianças e, depois, ao longo da vida, consigam uma maneira de pensar bem que seja um 

pensar ou um pensamento com as seguintes características apontadas por Lorieri (2013, p. 13-

15):  

 

Pensamento autônomo: Certifica-se que a prática não tem suscitado nas crianças a 

constituição de um modo próprio de pensar, mas sim a partir de autores, estudiosos e mesmo 

professores. De modo contrário, deveria se incitar que as crianças fossem autoras de idéias e 

de concepções e não meros reprodutores passivos. 
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Pensamento reflexivo: Ser reflexivo define-se como o hábito de retomar os 

próprios pensamentos a fim de pensá-los novamente, visando ao aprimoramento, ao 

melhoramento o que já foi pensado a respeito de algo.  

Pensamento Crítico: Remete ao pensamento capaz de colocar em crise os seus 

“achados”. “Nós achamos muito, mas sabemos pouco”. Em grande parte, isto se deve ao fato 

de não nos darmos ao trabalho de “checar melhor”, problematizar, enfim, de colocar em crise, 

aquilo que se pensa.  

Pensamento rigoroso: Trata-se do pensar ordenado e sistemático. Tem como uma 

das qualidades desejáveis a disposição à autocorreção, evidenciada quando se volta às 

conclusões e ao próprio processo usado para produzi-las, objetivando verificar possíveis 

falhas ou erros.  

Pensamento radical: Concerne à disposição de não se parar na superfície dos 

fatos, coisas, ou mesmo ocasiões ou, de não parar na “superfície das análises relativas a tudo”, 

isto é, indo às raízes, aos fundamentos, ao mais profundamente possível, buscando o 

entendimento de qualquer coisa.  

Pensamento abrangente: Não particularista e nem parcial. Trata-se da ação de 

verificar os fatos, as situações, as coisas, por todos os ângulos e dimensões possíveis. Remete 

à procura de modo contextualizado, pois, tudo faz parte de totalidades ou de contextos.   

Pensamento criativo: Denominado também de pensar inventivo, remete ao 

pensamento que funciona à procura de alternativas, tanto às respostas já disponíveis que se 

venha a conhecer por informações, quanto às respostas produzidas pela própria pessoa.  

Se as pessoas pensassem assim em relação, ao menos, aos aspectos mais 

importantes da vida, quantos males e erros seriam evitados. O pensamento é algo fundamental 

na vida das pessoas, a par de outros “algo” igualmente fundamentais. Juntos estes “algo” 

podem proporcionar vidas melhores do que se eles não forem bem desenvolvidos. No caso do 

pensar, vale o que alerta de Hannah Arendt na obra A vida do Espírito (1995, p. 143): 

“Homens que não pensam são como sonâmbulos”. 

Não é justo e nem se quer que as crianças cresçam como sonâmbulas.  
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3.3.3 Indicações relativas ao papel do educador na Educação Infantil 

 
 

Se não se quer crianças que cresçam como sonâmbulas por não pensarem bem, é 

necessário que os seus educadores, desde cedo, as auxiliem para que isso não ocorra.   

Um Programa de Educação para o Pensar Bem, na Educação Infantil deve visar: 

“Desenvolver estratégias para operacionalizar didaticamente a opção pedagógica de incentivar 

uma cultura do pensamento nas crianças” (CUNHA, 2002, p. 19). Crianças pensam e cabe à 

educação ajudá-las no bom desempenho de seu pensamento. Como seres pensantes, as 

crianças já realizam escolhas e julgamentos de modo natural, pois buscam “pensar „mais 

atentamente, mais criteriosamente e mais significantemente‟, isto é, buscam pensar 

investigando” (CUNHA, 2002, p. 24) [grifos nossos]. 

A ação de pensar investigando, como bem destacada por Cunha, (2002), implica 

no lançar-se ao mundo de descobertas e novos caminhos, e à educação compete reavivar e 

provocar a natural curiosidade das crianças. 

As reflexões de Pickard (1975) caminham nessa direção ao descrever o processo 

de conhecer, descobrir, explorar, investigar e estabelecer hipóteses, inerente a toda criança 

desde a tenra idade. Mas, como destaca o autor, dependerá da significativa intervenção 

docente que deve criar um ambiente provocativo para o desenvolvimento destas habilidades, 

pois:  
 

 
[...] Seus olhos [da criança] naturalmente seguem um objeto em movimento 

ou brilhante; seus maxilares naturalmente querem morder coisas para saber 

como são e qual o seu sabor; e suas mentes são incessantemente ativas, 

incessantemente se esforçando para dar sentido ao mundo em que se 

encontram.  [...] Podemos circundá-las de coisas que as interessam e que 

serão capazes de investigar; ou podemos conceder-lhes tão pouco para 

explorar, que nada terão, senão ideias em suas mentes para interessá-las 

(PICKARD, 1975, p.23). 

 
  

Na educação infantil, em suma, a metodologia fundamenta-se no aproveitamento 

da curiosidade das crianças ao estímulo do perguntar. Assim, nesta fase, cabe ao educador 

provocar a criança na sua natural curiosidade diante de fatos e objetos que se apresentam, ou 

são apresentados, à sua sensibilidade. As sensações são as portas de entrada do mundo 

externo para nossas mentes que as transformam em percepções e em ideias. É o começo do 

pensar.   

Daí a importância da temática das sensações. É necessário estimular o seu 

desenvolvimento e o prestar atenção a elas. Pois, qualquer sensação, quer auditiva, olfativa, 
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tátil, gustativa, oral ou visual, pode ser descrita, percebida, mensurada, comparada, aplicada 

em contextos distintos, avaliada quanto a sentimentos a que se associa facilmente. Assim, as 

sensações, julgadas primeiramente como agradáveis ou desagradáveis, podem de modo 

progressivo encontrar-se com sentimentos emocionais, os quais podem ser julgados como 

tristes ou alegres (CUNHA, 2008, p. 74-75). A provocação para o prestar atenção a tudo isso 

e para proceder a análises de como se sente o mundo, é altamente favorecedor do pensar.  

Na infância, a curiosidade é um convite à experiência reflexiva infantil que pode 

caminhar para além da experiência motora ou emocional, em que a imaginação impulsiona a 

criatividade pelas trilhas do que se pode denominar de prática do pensar.  

Trabalhar assim, na Educação Infantil, oferece um percurso que leva a criança a 

desenvolver o seu pensar de uma maneira cada vez mais próxima do pensar bem. 

Os documentos que discutem os eixos, princípios e fundamentos para o trabalho 

educativo na Educação Infantil, apontam que deve haver experiências educativas planejadas a 

fim de serem vividas com qualidade por meio de uma rotina em que haja a realização de 

atividades lúdicas, enquanto ferramentas que norteiam e constituem a base educativa humana, 

e, o estímulo da oralidade e das diversas linguagens, que colaboram para o desenvolvimento 

do pensamento, e, em específico, aqui, o lúdico, a contação de histórias – seja contando, 

lendo, cantando, dramatizando – e a roda de conversas.  

O desenvolvimento das habilidades de pensamento, conforme Lipman (1990), 

deve estar disponibilizado às crianças desde a tenra idade, não se dando por meio de 

mecânicos treinos, mas sim como processo constante e progressivo de sua estimulação em 

atividades variadas, dentre elas, peculiarmente, as atividades de fala: nas conversas, no 

diálogo, nas rodas de conversa, no ouvir e contar histórias e também em atividades lúdicas e 

em outras atividades para as quais deve-se atentar para a função do pensamento que as 

acompanha.  

Dentre os recursos ou estratégias utilizadas na Educação Infantil, citam-se 

especialmente três: as atividades lúdicas, a contação de histórias e a roda de conversa. 

Seguem considerações a respeito de cada uma delas e de como podem ser recursos 

importantes para o desenvolvimento do pensar bem.  
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3.3.3.1. O Lúdico 
 

 

Referencial de vida à criança e considerado um conceito que deve permear todo o 

fazer pedagógico na Educação Infantil, o lúdico ganha sentido especial nesta etapa da 

Educação Básica. Aqui se pretende apresentar a relevância da ludicidade no desenvolvimento 

global da criança, e peculiarmente, no seu desenvolvimento cognitivo e no estímulo para o 

pensar bem. 

De acordo com Oliveira e Cordeiro (2012), o lúdico é uma categoria geral de 

todas as atividades que têm características de brinquedo e brincadeira. O jogo pressupõe uma 

regra, enquanto que, no brinquedo ou na brincadeira, trata-se do manipulável ou na ação do 

brincar seja com jogos, seja com brinquedos; ocorrem, aí, o gracejo, o divertimento e a 

folgança, enfim, algo que leve ou que se faz por entretenimento, isto é, para divertir quem 

pratica.  

O lúdico tem valores peculiares a todas as fases da vida humana, tendo finalidades 

essencialmente prazerosas e também pedagógicas. “O lúdico promove um estado de inteireza, 

de plenitude naquilo que se faz com prazer e pode estar presente em diferentes situações da 

vida. [...] é uma necessidade básica da personalidade, do corpo e da mente, faz parte das 

atividades essenciais da dinâmica humana” (SAMPAIO et all, 2015). 

As atividades lúdicas propiciam o integral desenvolvimento da criança, já que por 

meio destas, ela opera mentalmente, se desenvolve afetivamente e convive socialmente. Para 

tanto, a ludicidade é uma necessidade do sujeito em qualquer faixa etária e não pode ser 

concebida como diversão apenas. Ela é altamente educativa (GRANDIS, 2015).  
 
 

 

O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a aprendizagem, o 

desenvolvimento pessoal, social e cultural, colabora para uma boa saúde 

mental, prepara para um estado interior fértil, facilita os processos de 

socialização, comunicação, expressão e construção do conhecimento. 

Brincar ajuda a criança no seu desenvolvimento físico, afetivo, intelectual e 

social, pois, através das atividades lúdicas, a criança forma conceitos, 

relaciona ideias, estabelece relações lógicas, desenvolve a expressão oral e 

corporal, reforça habilidades sociais, reduz a agressividade, integra-se na 

sociedade e constrói seu próprio conhecimento (GRANDIS, 2015). 
 

 
 

Como referenciou Grandiz (2015), a ação de brincar colabora para o progresso e 

desenvolvimento completo da criança que abarca a questão intelectual – cognitiva que tem 

relação intrínseca com o estímulo com o pensamento.  
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Quem também traz apontamentos relevantes sobre a origem e também sobre 

cuidados com o pensar já na Educação Infantil é Dewey (1959). Para ele, o pensamento da 

criança se origina pelas duvidas, hesitações, perplexidades e problemas que se colocam e, na 

tentativa de saná-los, buscam por soluções.  

Dewey (1959) chama atenção à atuação docente que deve perceber esses 

problemas e ajudá-las na elaboração progressiva e constante a fim de solucioná-los, pois estas 

indagações movem a ação de pensar, ou seja, estas indagações promovem o exercício de 

pensar. Deve estimular o “deslumbramento ardentemente procurado” (DEWEY, 1959, p. 45). 

Especificamente sobre a ludicidade, para Dewey (1959), a vontade de brincar é 

fato mais relevante do que o próprio brinquedo. Trata-se de uma atitude de espírito enquanto 

o brinquedo é uma manifestação externa, passageira, dessa atitude. Como afirmado acima, o 

principal da atividade lúdica tem como primordial função propiciar o prazer a quem se lhe 

submete. A ação prazerosa e livre estimula o desenvolvimento da imaginação, da fruição, do 

crescimento, dos vínculos afetivos, da representação, dos aspectos cognitivos e do 

pensamento. 

 
 

Daí ser a atitude lúdica uma atitude de liberdade. O ser não se prende às 

particularidades matérias das coisas e não se prende às particularidades 

materiais das coisas e não se preocupa com saber se uma coisa “significa” 

realmente o que ele a faz representar. Quando a criança faz da vassoura um 

cavalo e, das cadeiras, carros, é-lhe indiferente que a vassoura não seja um 

verdadeiro cavalo e, a cadeira, uma verdadeira locomotiva. Para que a 

tendência para brincar não degenere, pois, em arbitrária fantasia, para que 

esse gosto não crie, ao lado do mundo real, um mundo imaginário, cumpre 

que a criança passe, aos poucos, da atitude do brinquedo para a atitude do 

trabalho (DEWEY, 1959, p. 208). 

 

A passagem da atitude do brincar para a atitude do trabalho, mencionada por 

Dewey (1959, p. 208), para além do que possa ser entendido no contexto de sua obra, pode ser 

entendido, aqui, na proposição, às crianças, de brincadeiras com finalidades pedagógicas 

orientadas para finalidades educacionais. Isso, porém, não elimina a necessidade dos espaços 

para as denominadas “brincadeiras livres”, ou seja, aquelas escolhidas e desenvolvidas 

espontaneamente pelas crianças. Ambas as situações são necessárias para o desenvolvimento 

delas.  

Mas, no tocante, ainda, à importância do brincar ou do lúdico, convém trazer as 

contribuições de Antunes (2004), bem como de Machado (2003), acerca da ação do brincar e 

de seu papel para o desenvolvimento da criança em todos os seus aspectos, englobando, 
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assim, o desenvolvimento cognitivo e o estímulo do pensamento. Ao falarem do brincar, 

apontam aspectos do pensar da criança presentes nela desde muito pequena. 

Antunes (2004) menciona que o brincar é uma experiência humana, rica e 

complexa, porque traz prazer e alegria, por meio da articulação entre a imaginação e a 

imitação da realidade, permite que a criança recrie e repense os acontecimentos e favorece a 

autoestima e a aprendizagem – ela experimenta, organiza-se, regula-se, constrói normas para 

si e para o outro, cria, recria, elabora, assimila, aprende, etc. Pois: 
 

 

é no ato de brincar que toda criança se apropria da realidade imediata 

atribuindo-lhe significado [...] jamais se brinca sem aprender. [...] Brincando 

a criança desenvolve a imaginação, fundamenta afetos, explora habilidades 

e, na medida em que assume múltiplos papéis, fecunda competências 

cognitivas e interativas (ANTUNES, 2004, p. 31). 

 

Quando brinca livremente, e na sua peculiaridade, a criança, além de explorar o 

mundo em seu entorno, ela comunica anseios, fantasias, sentimentos, pensamentos, 

representações, “intercambiando o real e o imaginário num terceiro espaço, o espaço do 

brincar e das futuras atividades culturais” (MACHADO, 2003, p. 27). 

A reflexão destes converge com o que é afirmado no primeiro volume do R. C. N. 

E. I. (BRASIL, 2001, p.13) o: “direito das crianças a brincar, como forma particular de 

expressão, pensamento, interação e comunicação infantil [...]”. 

Este mesmo documento faz menção acerca da linguagem simbólica da criança no 

momento em que brinca: ali a criança imagina e se apropria de elementos reais do seu entorno 

atribuindo outros significados. Este processo é denominado de representação mental. Como 

exemplo cita que a criança, quando: “bate ritmicamente com os pés no chão e imagina-se 

cavalgando um cavalo, está orientando sua ação pelo significado da situação e por uma 

atitude mental e não somente pela percepção imediata dos objetos e situações” (BRASIL, 

2001, p. 27) [grifos meus]. Outra afirmação significativa é feita a seguir: “Pela oportunidade 

de vivenciar brincadeiras imaginativas e criadas por elas mesmas, as crianças podem acionar 

seus pensamentos para resolução de problemas que lhe são importantes e significativos” 

(BRASIL, 2001, p. 28). 

O mundo da criança se distingue de modo qualitativo do mundo adulto, nele existe o 

encanto do faz-de-conta, do sonhar, da fantasia e também do descobrir. Ao simbolizar, ou 

seja, ao brincar de faz-de-conta, criança representa papéis, cria situações que lhe foram 

aprazíveis ou não. Assim sendo, a criança traz para perto de si uma situação e a adapta à sua 

realidade e necessidade emocional. 
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[...] a brincadeira de faz-de-conta, a brincadeira protagonizada ou brincadeira 

de papéis como a atividade do brincar por excelência. A unidade 

fundamental desta brincadeira é o papel que é assumido pelas crianças e que 

revela e possibilita, ao mesmo tempo, o desenvolvimento das regras e da 

imaginação, através de gestos e ações significativas (WAJSKOP, 2005, 

p.32). 

 

Friedmann (2012, p. 47) diz que a brincadeira espontânea possibilita a observação e a 

escuta das diversas linguagens “expressivas mais autênticas” da criança, estimula a 

criatividade, facilita a autonomia, a experimentação, a pesquisa e é considerado um dos meios 

primordiais do estímulo do desenvolvimento infantil e as variadas aprendizagens 

significativas. 

Já as brincadeiras dirigidas, colaboram para o desenvolvimento de diversos aspectos, 

como: propõe desafios físico-motores, trabalha com valores, relações, cuida das emoções e 

afetos e propicia desafios cognitivos, pois desequilibra as estruturas mentais, visando à 

promoção de desenvolvimento (FRIEDMANN, 2012, p. 50). 

Wajskop (2005) ainda reflete que brincando a criança aprende, elabora e assimila 

modelos sociais e princípios morais, por meio da imitação, contribuindo para a interiorização 

de determinados arquétipos de adulto. A partir das brincadeiras, reproduzirá distintas 

possibilidades para viver e terá maior segurança para decidir sobre seu futuro. 

 

Brincando, a criança experimenta, descobre, inventa, aprende e confere 

habilidades. Além de estimular a curiosidade, a autoconfiança e a autonomia, 

proporcionam o desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da 

concentração e da atenção. [...] traduz o real para a realidade infantil. 

Suaviza o impacto provocado pelo tamanho e pela força dos adultos, 

diminuindo o sentimento de impotência da criança (MAURÍCIO, 2012). 

 

Como se pode observar, o lúdico e, dentro dele, o brincar, tem papel importante 

no desenvolvimento geral das crianças e, especialmente no desenvolvimento de sua maneira 

de pensar.  

 

 

3.3.3.2 A Contação de Histórias 

 

 

A ação de contar histórias é uma das atividades cotidianas que perpassa todas das 

etapas e faixas etárias das instituições da Educação Infantil e que traz diversos benefícios para 

a criança se desenvolver, desde a sua oralidade, ampliação lexical e também seu 
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desenvolvimento cognitivo e cuidados com o pensamento, pois: “Esta experiência pode 

iniciar na infância, especialmente na Educação Infantil, já que a idade não é o fator 

determinante, mas as possibilidades de pensar e falar” (MURARO, 2013, p. 12). 

Na reflexão de Garcia (2012), a contação de histórias [acrescido do lúdico, do 

jogo, do faz-de-conta] ganha novos significados, ao ultrapassar a noção de diversão e 

entretenimento, possibilitando a criação da intenção voluntária e de planos de vida real, 

demonstrando a relevância no desenvolvimento do pensar das crianças.   

Mateus et all (2015, p. 54), apontam que “as histórias representam indicadores 

efetivos para situações desafiadoras, assim como fortalecem vínculos sociais, educativos e 

afetivos”, isto é, a contação de histórias contribui para o processo de ensino-aprendizagem na 

Educação Infantil.  

Nessa mesma perspectiva, o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil 

– R.C.N.E.I. – (BRASIL, 2001, p. 143), diz em seu terceiro volume que “a leitura de histórias 

é um instrumento em que a criança pode conhecer a forma de viver, pensar, agir e o universo 

de valores, costumes e comportamentos de outras culturas situadas em outros tempos e 

lugares que não são o seu”. Dessa forma, pode-se destacar que a leitura de historias transporta 

a criança para um outro mundo: o mundo da imaginação. 

A imaginação é um instrumento usado pelas crianças para expressar significados, 

é através das palavras e dos jogos simbólicos que elas experimentam e exploram o mundo. 

De acordo com Coelho: 

 

 
Ao ouvirem ou lerem os contos de fadas, as crianças, mesmo sem o saber, 

estão formando as leituras de mundo que as ajudarão nos caminhos a serem 

trilhados na vida. Em cada uma dessas histórias maravilhosas, há uma 

verdade vital. Neste nosso mundo-cão do “vale tudo” e de ausência de 

parâmetros para o comportamento humano, esses exemplos de vida em que a 

virtude é exaltada, o mal é castigado e os altos ideais saem vitoriosos, sem 

dúvida podem ser ótimos guias iluminadores para os pequenos aprendizes de 

vida e de leitura. (2005, p.12). 

 
 

Por ser uma atividade eminentemente recreativa, a ação de ouvir histórias, torna-

se uma ação pedagógica na proporção em que desperta curiosidades por novas histórias, 

interesse pela leitura e consequentemente estimula o desenvolvimento cognitivo da criança. 

Este ato propicia possibilita à criança dar vazão à imaginação, estabelecer relação 

entre a realidade e o mundo da fantasia, enriquecendo e ampliando experiências vividas. 

Contribui também para a ampliação do vocabulário passivo, que se torna ativo desde que haja 
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reciprocidade, ou seja, desde que a criança seja estimulada para contar e criar suas histórias 

próprias. Por fim, tudo isto, irá contribuir para o aprimoramento da expressão oral, 

consequentemente no futuro para a escrita, e, sobretudo, desenvolver-se mentalmente quando 

realiza trocas e interações sociais verbalizadas a partir do que a contação de histórias provoca 

na criança como indagação e como necessidade de troca de impressões com os outros – 

crianças e adultos.   

 

A contação de histórias tem uma significativa importância para o 

desenvolvimento do imaginário e do discurso narrativo da criança. As 

diferentes histórias que as crianças ouvem, refletem, indagam, contam e 

recontam, mesclam o imaginário, a ficção e a realidade. Dessa forma, vão 

desenvolvendo sua capacidade de raciocínio e pensamento criativo (A 

contação de histórias e o desenvolvimento do imaginário infantil, 2015).  

 
 

A contação de histórias está ligada diretamente ao imaginário infantil, destaca 

Mateus et all (2015, p. 57) e também, impulsiona o gosto e o hábito da leitura, a ampliação 

lexical e cultural. O conjunto de elementos presentes nas histórias pode propiciar referenciais 

ao desenvolvimento do consciente e subconsciente infantil, a relação entre o espaço do 

indivíduo – aspecto interno – com o mundo externo – social, o que colabora na constituição 

de sua personalidade, seus valores e suas crenças. 

De acordo com Dewey, dentre as histórias imaginadas pelas crianças, algumas são 

desconexas, outras, articuladas. Quando conexas, são semelhantes ao pensar reflexivo (1959). 

Assemelham-se, mas não se tratam do pensamento reflexivo tal como Dewey concebe. Trata-

se de uma preparação para o pensar reflexivo, pois há o bom encadeamento de representações 

mentais, carecendo, apenas da intencionalidade, visando algo externo à mente, isto é, a 

consecução de algum fim na ação.  

Ao se falar da contação de história, menciona-se a questão das novelas. Elas são 

caracterizadas por Garcia (2012) como uma longa narrativa estruturada por diversas pequenas 

narrativas. Tal estrutura permite uma visão de mundo mais complexa que não aponta para um 

centro principal; daí os diversos acontecimentos se apresentarem independentes e válidos em 

si. O entendimento do universo como algo multiforme e heterogêneo, onde coisas díspares 

ocorrem ao acaso, corresponde a uma estrutura também heterogênea.  

Lipman também tratou da inserção de novelas – denominadas filosóficas por ele - 

em seu currículo de Educação para o Pensar. As Novelas Filosóficas ou Romances Filosóficos 

aproximam as discussões cotidianas e o processo educacional do pensar bem das crianças, 
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tornando a prática do Pensar um exercício fascinante e lúdico de descoberta do mundo, dos 

conceitos e do próprio processo do pensar (Cf. SILVEIRA, 2001, p. 72-73). 

É oportuno trazer reflexões de Lipman (apud SILVEIRA, 2001, p. 71). Ele tece 

diversas críticas sobre o livro didático e sobre a literatura infantil. Assevera que o livro 

didático constitui um dispositivo que se levanta contra a criança, quando deveria ser ambíguo 

para incentivar a necessidade do pensar. Inadequado, pois é demasiadamente claro. Já a 

literatura Infantil retrata crianças obedientes/desobedientes, alegres/tristes, bonitas/feias, mas 

raramente como especulativas, críticas, analíticas, pensativas, reflexivas, etc. Assim, ambos 

(livro didático e literatura infantil) são concebidos como ponto de vista e produtos finais 

aceitos pelo adulto. São conteúdos organizados por critérios lógicos e não psicológicos, sem 

levar em conta o interesse das crianças. (Cf. SILVEIRA, 2001, p. 72) 

Do contrário, as novelas filosóficas tem o intuito de estimular a utilização de 

recursos à permissão da reflexão, tais como: o conhecimento dos princípios que sustentam 

crenças e o reconhecimento dos limites desses princípios, a possibilidade de comparar, de se 

opor, aprofundar a investigação considerando múltiplas situações e pontos de vista. (Cf. 

GARCIA, 2012) 

“[...] a estrutura dos argumentos contidos nas novelas filosóficas ocupa um lugar 

principal para que se crie um pensamento bem organizado, pensamento em que preside a 

racionalidade” (Cf. BROCANELLI, 2010, p. 85). 

A narrativa deve atender a uma multiplicidade de visões ou situações que 

permitam o diálogo entre a obra e o leitor e, posteriormente, entre os leitores que devem 

recriar e criar o seu pensar em uma comunidade investigativa (Cf. GARCIA, 2012). 

A opção pelas novelas, de acordo com Muraro (2013, p. 2) revela que Educação para 

o Pensar tem como amiga a Literatura, pois encontra nela uma das formas para dar razão aos 

questionamentos e ideias. A Literatura propicia uma ambiência riquíssima, possibilitando o 

contato com uma fonte inexaurível de significados que nutrem a imaginação, o pensamento e 

as emoções. Ela é o ensejo de tradição de fruição, de um prazer singular ocasionado pelo 

contato com outras mentes, períodos, vivências, em suma, com a tradição cultural da 

humanidade.  

 

[...] a contação de histórias pode: intrigar, fazer pensar, trazer descobertas, 

provocar o riso, a perplexidade, o encantamento etc. Ou seja, ao se contar 

uma história, percorre-se um caminho absolutamente infinito de descobertas 

e compreensão do mundo (MATEUS et all 2015, p. 58). 
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As experiências com o ouvir ou com a leitura de histórias contribuem para a 

estruturação do conhecimento, colaboram na atividade simbólica e no desenvolvimento de sua 

linguagem. Gardner (1999) afirma que o desenvolvimento das habilidades verbais influencia 

no desenvolvimento cognitivo das crianças. Assim, a criança que tem um grande repertório 

linguístico tem, como consequência, a memória, o pensamento, a solução de problemas, o 

raciocínio e a concentração mais desenvolvidos. Diz mais este autor: 
 

 

Embora o desenvolvimento da imaginação proceda depressa durante a 

infância, seu lócus passa por uma mudança reveladora e crucial no terceiro e 

no quarto anos de vida. No início desse período a imaginação é quase 

exclusivamente realizada em brinquedos de faz-de-conta com objetos e com 

outros indivíduos. As crianças precisam ter estes „suportes‟ do mundo real 

para sustentar seus vôos de fantasia. Por volta do quarto ano, no entanto, 

grande parte da “ação em brinquedo” é captada pela linguagem e, de fato, 

em crianças de quatro ou cindo anos é a linguagem narrativa, e não os 

suportes e as pessoas, que ganha o dia no que tange à atividade imaginativa. 

Então, a imaginação literalmente se torna imaginação literária, com as 

palavras tornando-se os principais participantes em sequências imaginativas 

– as entidades que fazem as coisas acontecer (GARDNER, 1999, p. 152) 

[grifos do autor]. 

 
 

Segundo as considerações de Rego (1995), desde a tenra idade, oportunizar o 

contato com a literatura constantemente, por meio da contação, contribui à fruição da 

imaginação da criança, processo esse relacionado com a ação de pensar e de pensar bem: 
 

 

Para crianças que cedo tiverem oportunidades para escutar histórias lidas em 

voz alta e reproduzi-las, o momento da criação emerge como uma 

consequência natural de sua exposição prolongada ao mundo da literatura 

(REGO, 1995, p. 41). 

 

Conforme pode perceber no R.C.N.E.I. (BRASIL, 2001, p. 135): 
 

 

O ato de leitura é um ato cultural e social. Quando o professor faz uma 

seleção prévia da história que irá contar para as crianças, independentemente 

da idade delas, dando atenção para a inteligibilidade e riqueza do texto, para 

a nitidez e beleza das ilustrações, ele permite às crianças construírem um 

sentimento de curiosidade pelo livro [...] A importância dos livros e demais 

portadores de textos é incorporada pelas crianças, também, quando o 

professor organiza o ambiente de tal forma que haja um local especial para 

livros, gibis, revistas etc. que seja aconchegante e no qual as crianças possam 

manipulá-los e „lê-los‟ seja em momentos organizados ou espontaneamente. 

Deixar as crianças levarem um livro para casa, para ser lido junto com seus 

familiares, é um fato que deve ser considerado. As crianças, desde muito 

pequenas, podem construir uma relação prazerosa com a leitura [...].  
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A fim de que esse processo seja efetivado, cabe ao educador da Infância 

possibilitar ocasiões em que a criança entre em contato com a literatura infantil desde seu 

ingresso na instituição de Educação Infantil. 

De acordo com Abramovich (1993), quando se ouve histórias ocorre o estímulo 

para desenhar, musicar, sair, ficar, imaginar, teatrar, brincar, pensar, conceber o livro, 

escrever, querer ouvir de novo. Pois, tudo pode nascer do texto. Ao ouvir histórias, vivem-se 

todas essas emoções.  

Com relação à atuação do contador de histórias, convém observar o que diz 

Coelho (2006, p. 14): 

 

 

A história é o mesmo que um quadro artístico ou uma bonita peça musical: 

não poderemos descrevê-los ou executá-los bem se não apreciarmos. Se a 

história não nos desperta a sensibilidade, a emoção, não iremos contá-la com 

sucesso. Primeiro, é preciso gostar dela, compreendê-la, para transmitir tudo 

isso ao ouvinte. Quando me interpelam nos cursos de treinamento dizendo: 

„Não gosto de contar histórias tristes, que devo fazer?‟ A resposta óbvia é: 

„Não as conte. Escolha o que gosta de contar‟. 

 

 

                 Isso porque há algo fundamental que não pode ser esquecido: o educador, em 

especial o da Educação Infantil, deve estabelecer uma relação, a mais profundamente humana, 

com suas crianças. No papel de contador de histórias esta relação é fundamental, pois, a ela 

remete ao clima das primeiras interações do bebê com seus protetores, existindo os mesmos 

canais de troca: o olhar, o gesto e o toque.  

Como afirma Busatto (2011, p. 64-65): 

 

O contador de histórias vê o que cria enquanto constrói, e essa condição é 

dada pelo olhar. Ao acompanhar com seus olhos o movimento que concebe, 

ele projeta energia para essas imagens, dá vida para elas, que vão, aos 

poucos, se corporificando diante do espectador, podendo ou não se tornar 

significativas e atuantes. Mas, para que tudo isso ocorra, o contador de 

histórias precisa ter consciência de que ele tem um corpo falante e 

expressivo, e adequá-lo a esta função, com um treino rigoroso, criativo e 

sensível. 

 

 

 “Contar histórias é interagir, ser olhado, ser tocado, decodificar gestos, utilizar o 

outro e esse espaço de intersubjetividade para a construção de si próprio. É estar em sintonia 

afetiva com o outro” (GUTFRIEND, 2004, p. 29). Este estar em sintonia com o outro indica 
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que “o outro” para a criança, ou seja, este educador contador de histórias, seja um outro rico 

de humanidade e de bens produzidos na cultura humana e seja capaz de trazer estas riquezas 

nas suas ações. No caso aqui, na ação de contar histórias. Ao mesmo tempo, este educador 

deve saber orientar as crianças no tocante às atitudes que devem ter na participação nas rodas 

de contar histórias.  “As crianças necessitam aprender sobre o que é fazer parte de uma roda 

de histórias para que sejam participantes ativas dessa atividade”. (BRANDÃO e ROSA, 2012, 

p. 35).  

Há muitas ouras aprendizagens numa roda de contação de histórias como dizem 

Brandão e Rosa (2012, p. 36) ao afirmarem que a audição de histórias, quer lidas, cantadas ou 

mesmo relatadas auxilia a criança a participar de atividades diversas, como: brincadeiras, 

vocalizações, movimentar o corpo, em suma, a se comunicarem. Afirmam, ainda, que a voz 

do educador é de extrema relevância, pois ela media o contato da criança com a história, seja 

ao narrar, ao ler ou ao cantar. Tal mediação consiste num processo de aproximação entre 

aquele que conta a história e quem a ouve.   

 

 

Em síntese, ao ouvirem histórias, as crianças são mobilizadas em vários 

aspectos, envolvendo seu corpo, suas ideias, sua linguagem, seus 

sentimentos, seus sentidos, sua memória, sua imaginação. Além disso, a 

imagem que associa a experiência de quem ouve histórias a um estado de 

contemplação, de fricção, de „ viagem‟, de evasão da realidade [...] 

(BRANDÃO e ROSA, 2012, p. 39).  

 

 

Durante a leitura em voz alta a criança escuta, olha, pergunta, responde.  Ela 

desenvolve o pensamento, a reflexão e a criticidade, pois a partir da leitura, "[…] ela pode 

pensar, duvidar, se perguntar, questionar [...] Pode se sentir inquietada, cutucada, querendo 

saber mais e melhor ou percebendo que se pode mudar de opinião [...]" (ABRAMOVICH, 

1993, p. 143). Esse contato com a linguagem formal dos livros as motiva a aprender e dessa 

forma condiciona suas aprendizagens posteriores colaborando, ainda, para o desenvolvimento 

do seu senso crítico.  
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Conforme Zilberman (2003), o ambiente escolar é um espaço com grandes 

possibilidades para auxiliar no desenvolvimento global da criança, aí dentro, para o 

desenvolvimento do gosto pela leitura. Diz ela:  

 

 

[...] a sala de aula é um espaço privilegiado para o desenvolvimento do gosto 

pela leitura, assim como um campo importante para o intercâmbio da cultura 

literária, não podendo ser ignorada, muito menos desmentida sua utilidade. 

Por isso, o educador deve adotar uma postura criativa que estimule o 

desenvolvimento integral da criança (ZILBERMAN, 2003, p.16). 

 

 

De acordo, ainda com esta autora, o uso da literatura como recurso pedagógico 

pode ser enriquecido e potencializado pela qualidade das intervenções do educador. Assim, o 

educador voltado à formação do gosto pela leitura deve reservar espaços a fim de propor 

atividades interessantes que despertem o interesse e curiosidade da criança, curiosidade essa 

que auxiliará no desenvolvimento do Pensar Bem.  

Por fim, há o contar histórias tendo como finalidade a prória história que, por ela 

mesma, gera resultados considerados benéficos como os até aqui mencionados e há o contar 

histórias tendo em vista aproveitamento do que elas possam desencadear nas crianças com 

vistas a resultados educacionais pretendidos pela proposta pedagógica de uma escola. Nos 

dois casos, a contação de histórias é um excelente recurso educacional. Inclusive, como foi 

apontado acima, para o desenvolvimento de certas qualidades e habilidades do pensar.   

 

 

 

3.3.3.3. A Roda de Conversa 

 

 

 

Esta é a terceira atividade apontada acima como frequentemente presente nas 

Instituições de Educação Infantil e que pode trazer importantes benefícios educacionais, se 

bem conduzida.  

Primeiramente, quer-se destacar o significado da palavra roda apontado por 

Warschauer (apud FLORES, 2010, p. 9). A roda traz uma espiral com as seguintes ideias - 

iniciando da parte mais larga para a parte central: "Circulo. Símbolo da totalidade. Mandala 

integradora e igualitária que abole as assimetrias tradicionais entre professor e alunos. Na 

forma de ovo, a possibilidade de nascimento do GRUPO".  
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O verbete grupo aparece no centro da espiral, pois é da reunião das partes que 

nasce o todo, das peculiaridades de cada participante, isto é, o grupo nasce por meio das 

relações entre os sujeitos (WARSCHAUER apud FLORES, 2010, p. 9). 

Vindo ao encontro do afirmado acima, Cardoso (2012, p. 61) diz que a roda, o 

círculo cria a ideia de unidade. Ao se reunir, o grupo compartilha um objetivo comum a todos 

os integrantes, como ler um livro, realizar uma conversa, tomar uma decisão, fazer ou refazer 

algum combinado, etc.  

Por meio dessa disposição em roda, não há somente a escuta atenta, mas, 

relevantemente, há a visualização por todos os integrantes do grupo, que percebem também 

gestos e expressões, essenciais à comunicação. Consequentemente, o educador também 

partilha dessa boa visualização do grupo, tornando mais fácil a condução de qualquer 

atividade que venha desenvolver. Terá, portanto, mais condições de encadear as falas das 

crianças por meio de perguntas, respostas ou afirmações (CARDOSO, 2014, p. 61). 

Indo ao encontro do exposto, destaca Dewey (1959) que o educador deve 

conduzir o diálogo reflexivo entre crianças e promover situações e descobertas onde cada 

contato com o novo, incitará a curiosidade da criança, fator fundamental para ampliar as 

vivências que darão origem a ação do pensar reflexivo. 

Pivatto e Silva (2014) apresentam ideias sobre a oralidade, aspecto fundamental 

de uma roda de conversa e um dos aspectos enfatizados nos documentos oficiais sobre a 

Educação Infantil. Aspecto também apontado como fundamental por Vygotsky, que defendia 

que o desenvolvimento da oralidade é uma necessidade humana que propicia a construção de 

significados e o desenvolvimento do pensamento.  

As crianças têm a necessidade social de conviver com os outros sujeitos falantes 

para o estabelecimento de um canal de comunicação bem como de vínculo afetivo. Dessa 

forma, elas devem poder exercitar sua fala, desenvolver a escuta e as habilidades de 

comunicação em diferentes contextos e ampliar de modo processual e gradativo sua forma de 

expressão, de pensamento e de conhecimento de mundo (PIVATTO; SILVA, 2014, p. 113). 

A linguagem oral é incitada por variadas situações presentes na rotina de uma 

instituição da Educação Infantil, como atividades das rodas de conversa, contação de 

histórias, hora da novidade, etc. Trata-se de relevantes ocasiões em que são ampliadas as 

habilidades de uso da linguagem. Dentre diversos aprendizados, as crianças aprendem: a ouvir 

atentamente, a estruturar textos oralmente, a variar as formas de falar e responder ativamente 

as questões que lhes são indagadas (BRANDÃO e LEAL, 2012, p. 21). 



107 

 

A linguagem potencializa o pensamento, ampliando a comunicação e a troca de 

ideias. Por meio da posse e da utilização da linguagem, ao se falar oralmente ao próximo ou a 

si mesmo mentalmente, a criança consegue organizar o pensamento e torná-lo articulado com 

encadeamento, sequência e clareza (PIVATTO; SILVA, 2014, p. 114). 

De início, a criança apresenta respostas naturais ao mundo, porém, através da 

mediação dos adultos, os processos psicológicos começam a tomar forma. Estes adultos são 

agentes externos que colaboram neste processo interpsíquico, no qual a criança, 

progressivamente, interioriza a informação, isto é, os processos são realizados dentro das 

próprias crianças (LURIA, 1988). 

Em consonância, Oliveira (2010, p. 130) e Castro (2007, p. 8) enfatizam que as 

interações sociais são determinantes no modo de pensamento, ação e sentimento do ser 

humano. A relevância das interações sociais se deve à promoção do desenvolvimento psíquico 

do indivíduo, que abarca o desenvolvimento cognitivo e do pensamento.  

Lipman (1997, p. 127) enfatiza a importância de uma ambiência favorecedora e 

que fomente o aprimoramento do pensar, pois: “O que se pode fazer é criar um ambiente 

favorável para o bem pensar, e reconhecer que as crianças têm diferentes estilos de 

comportamento mental, cada um dos quais necessita ser alimentado de forma mais ou menos 

diferente”. 

Lorieri (2002) já apontou que ao planejar ações adequadas visando que as crianças 

pensem melhor refere-se à inserção e mediação de ocasiões de investigação compartilhada e 

dialogada conforme a Comunidade de Investigação, de Lipman (1994). 

A oralidade é a capacidade de as pessoas transformarem o pensamento em 

palavras, fornecendo sentido a ideias, sentimentos, perspectivas e desejos. Apesar do ser 

humano ter a possibilidade genética de falar, isso só se desenvolverá se forem oferecidas 

interações com outros sujeitos falantes. Na proporção em que todos os participantes do 

processo educativo, crianças e adultos dialogam, venham a entender a fala do outro, 

expressam sentimentos e pensamentos estes participantes passam a estabelecer relações 

interpessoais mais ricas e provocam, uns nos outros, desenvolvimentos variados.  

Na roda de conversa, visando o desenvolvimento e estímulo do pensamento, a 

partir das perguntas e das indagações das crianças, o educador precisa conduzir a conversação 

visando o diálogo investigativo, organizado, razoável e vigoroso. Estas reflexões já foram 

apontadas por Lipman (1990) e Lévine (2008). 

Dessa forma, é relevante criar e oportunizar possibilidades de experiências de 

oralidade desde os primeiros meses de vida, promovendo a audição – escuta – e a atenção à 
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sua oralidade e às dos outros, aos movimentos, aos gestos e demais ações (PIVATTO; 

SILVA, 2014, p. 116). 

Propiciar um ambiente rico em possibilidades e interações com adultos e outras 

crianças que venham a dialogar com elas é tarefa da escola de Educação Infantil. Uma das 

práticas que desenvolve a oralidade à prática da roda de conversa.  

Ao se dispor em roda, as crianças podem se ver, enxergar uns aos outros como 

partes integrantes de um todo, de um grupo. Também há o estabelecimento do diálogo, 

ocasião em que as crianças, enquanto participantes ativos têm a possibilidade aprender a olhar 

uns para os outros como indivíduos, a aprender uns dos outros, a aprender a dizer aos outros o 

que pensam. No esforço de dizer aos outros o que pensam são forçadas a organizar, cada vez 

melhor, o próprio pensamento.   

Tishman, Perkins e Jay (1999) trazem exposições relevantes nesse sentido, pois a 

cultura do pensamento desse ser introduzida e debatida desde a Educação Infantil.  Assim, em 

sua atuação consciente – fazer de sua sala ambiência cultural de pensar – cabe ao educador 

desenvolver ações que envolvem questões de valores, hábitos, afetos e de linguagem que, 

conjuntamente cooperam com o empreendimento do “bom pensar” (TISHMAN, PERKINS e 

JAY, 1999, p. 14). 

Apesar de não se referir de modo específico ao estímulo e cuidado acerca do 

pensamento, Brandão e Leal (2012, p. 22) tecem considerações referentes ao desenvolvimento 

cognitivo da criança, mais peculiarmente, ao “desenvolvimento de estratégicas cognitivas de 

leitura” e sua relação com as diversas atividades propostas envolvendo a conversa como ponto 

de partida.  

Na roda de conversa há o compartilhamento não só de palavras entre seus 

integrantes, mas, também, são partilhados modos de interpretação tanto de si quanto da 

realidade, de sentimentos e de pensamentos (BRANDÃO e ROSA, 2012, p. 37). 

Nesse sentido, convém trazer a contribuição de Hoffmann (2012) que já 

asseverou que na promoção de novas descobertas, o respeito e o desafio condizentes 

colaboram e auxiliam as crianças acerca conhecimento sobre as coisas e na expressão de suas 

ideias, enfim, colaboram no natural desenvolvimento e exercício do pensamento.  

Destarte que as instituições da Educação Infantil devem oportunizar ocasiões para 

troca de experiências pela roda de conversa, compartilhando saberes e vivências, o que 

permitirá uma ação mais dinâmica na sociedade, pelo conhecimento de si e do outro e 

possibilitará o desenvolvimento integral da criança.  
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A apresentação das indicações acima teve o propósito de oferecer algo mais 

“concreto”, ou mais objetivo em termos de recursos e estratégias que podem ser pensadas para 

o trabalho com o desenvolvimento do pensar bem na Educação Infantil, considerando o que 

foi dito nos dois capítulos iniciais e, em especial o que foi dito no capítulo segundo.  

No Apêndice C
6
 encontram-se listadas algumas atividades lúdicas, que abordam 

também a questão da contação de histórias e a roda de conversa, que podem ser utilizadas na 

Educação Infantil devendo, obviamente, serem escolhidas com critérios pelos educadores 

destas crianças. Trata-se de uma lista exemplificativa e não completa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
6
 O apêndice C encontra-se a partir da página 129. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A construção dessa dissertação permitiu a reflexão acerca do “O Pensar Bem na 

Educação Infantil”. Buscar o desenvolvimento do pensar da criança, dentre os aspectos do 

desenvolvimento integral, nos processos de educação de instituições escolares e, em especial, 

da Educação Infantil, tem sido uma das maiores motivações, interesses e preocupações do 

proponente dessa pesquisa, durante toda formação acadêmica e profissional, enquanto 

educador da primeira infância. 

A fundamentação teórica possibilitou a investigação acerca de entendimentos 

relativos aos cuidados que a instituição escolar deve ter com o desenvolvimento do 

pensamento da criança na Educação Infantil, isto é, o auxílio educacional em torno de 

experiências oportunizadoras do aprendizado do pensar. 

Constatou-se que o pensar refere-se a um processo natural e comum aos homens. 

Entretanto, o pensar bem implica em estratégias peculiares a fim de se desenvolver. Assim, a 

escola pode colaborar para desenvolver e ampliar as habilidades de pensamento, promovendo 

estratégias pedagógico-didáticas, colaborando no impulso do desenvolvimento, cuidado e 

estímulo do Pensar Bem. 

Essa dissertação teve como objetivo geral elucidar a respeito da atividade 

pensante das crianças. Tal objetivo se amparou em uma especificidade, que foi a de buscar 

subsídios que apontem e definam práticas educativas voltadas ao desenvolvimento inicial do 

pensar bem. 

Nos caminhos percorridos pretendeu-se apresentar subsídios teóricos que 

respondessem ao problema da possibilidade de ajuda educacional voltada ao desenvolvimento 

do pensar bem em crianças atendidas nas instituições de Educação Infantil, isto é, intentou-se 

apresentar possíveis soluções ao problema exposto como tendo sido o desencadeador da 

pesquisa.  

Este problema, como foi apontado na Introdução, desdobrou-se nas seguintes 

questões que são agora retomadas e seguidas de considerações a respeito de resultados obtidos 

em relação a elas, nesta pesquisa. 
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1. Haveria, na Educação Infantil, espaço para uma educação para o pensar voltada à 

estimulação de maneiras de pensar cada vez mais bem sistematizadas e, até onde possível, 

aprofundadas?  

 

A pesquisa realizada apontou que sim com base tanto nos documentos oficiais 

relativos às orientações para a Educação Infantil, quanto em ideias de diversos autores 

apresentadas no primeiro e segundo capítulos. Não apenas a confirmação da possibilidade do 

auxílio, via educação formal, sobre o aprimoramento do pensamento, mas a indicação de 

alguns caminhos nesta direção. 

Deve haver a efetivação da escola de Educação Infantil, enquanto instituição 

social, concebida como ambiência favorecedora do aprendizado do pensar bem. Não se 

enfatiza aqui a necessidade de instruções relativas ao pensar e nem mesmo ao pensar bem, 

mas a necessidade de uma ambiência adequada para que o exercício do pensamento ocorra. E, 

mais do que isso, para que ocorra o progressivo desenvolvimento do pensar bem. Assim, 

aponta-se como urgente refletir e repensar o ambiente escolar a fim de que se torne um lócus 

propício ao desenvolvimento do pensar bem.  

Embora esta proposta vise abranger todo espaço escolar e todos os envolvidos – 

crianças, pais, docentes e mesmo a comunidade – a ênfase foi dada à sala de aula que deve ser 

convertida num ambiente no qual ocorra a fala organizada – e não empolada – em que ocorra 

um diálogo razoável guiado por afirmações a respeito das quais sejam solicitadas das crianças 

argumentações cada vez mais sólidas. Um ambiente no qual se busque, aos poucos, mas com 

perseverança, o exercício do pensar bem – do pensar consciencioso, inquisitivo e imaginativo. 

Este exercício do pensar bem ocorre no que Lipman denomina exercício da fala 

organizada, conforme apontado no Capítulo 2. Fala esta que, se coparticipada nas salas de 

aula, poderá ser internalizada na forma de pensamento organizado. Esta ideia reflete o que diz 

Vygotsky a respeito da internalização da linguagem nas interações sociais que geram o 

desenvolvimento das funções psíquicas humanas, ou do que ele denomina de funções 

psicológicas superiores. Estas funções são inerentes ao pensar bem. São funções fundamentais 

para as operações do pensar. As interações sociais, realizadas de certa maneira, são 

coprodutoras de certos modos de pensar, ao serem internalizadas e ao serem reconstruídas 

pelo sujeito. Em suma, nesta visão, com a qual se concorda aqui, o bom funcionamento das 

funções psicológicas superiores depende dos processos extrapsíquicos para se tornarem 

funções intrapsíquicas. 
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Se a apropriação do pensar, da memória, da linguagem oral, da linguagem escrita 

e do cálculo são resultado de um processo de internalização de processos exteriores, então a 

ação docente é extremamente significativa e importante na condução intencional do processo 

educativo, na verdade, na condução do processo que promove interações sociolinguísticas 

adequadas – as falas organizadas. 
 

2. Crianças pensam, mas podem aprender a pensar melhor?  
 

Partiu-se de convicções relativas à capacidade pensante da criança pequena e da 

possibilidade dessa capacidade característica na infância poder ser desenvolvida para que ela 

venha a pensar melhor, ou a pensar bem.  

A partir do que foi dito em relação à primeira questão posta e a partir do que foi 

colocado já no segundo capítulo e no terceiro, desta dissertação, pode-se afirmar com 

segurança que, havendo certos cuidados com o pensar na Educação Infantil, estes cuidados 

podem sim auxiliar no aprimoramento progressivo das maneiras de pensar das crianças. Não é 

novidade que as crianças colocam problemas, dúvidas, perplexidades e que tentam solucioná-

las. Desde pequenas, as crianças podem receber estímulo a fim de que se tornem cada vez 

mais inquiridoras, investigativas e, paulatinamente, capazes de pensar, com mais apuro, os 

caminhos para a solução dos problemas com os quais se deparam em suas experiências. 

Todo ser humano, inclusive crianças, é capaz de pensar, e este pensar pode ser 

aprimorado através de estimulações especialmente no âmbito da educação formal. A escola, 

dessa forma, pode e deve ser um palco no qual atividades voltadas à obtenção deste resultado, 

sejam realizadas.  
 

3. Práticas iniciais, a partir das perguntas maravilhadas das crianças, podem 

contribuir para uma educação para o pensar bem na Educação Infantil?  

 

A resposta é sim, por tudo o que foi apresentado. Dentre este tudo, ressaltem-se as 

posições de Dewey que chama a atenção para esta característica fundamental das crianças, a 

curiosidade, que as faz, a partir daí, elaborar indagações as mais variadas. As faz elaborar 

perguntas e, estas, são as desencadeadoras do pensamento investigativo. Isso deve e pode ser 

incentivado: tanto a curiosidade, quanto a perguntação e, também, o desejo de buscar 

respostas: neste último reside o aspecto investigativo dos esforços por aprender tudo. Crianças 

podem sim ser estimuladas em tudo isso. Quando o são, há a possibilidade de se desencadear 

– sempre progressivamente – processos investigativos mais sofisticados nos quais se podem 

buscar estratégias de produção de comprovações em relação ao que se afirma após certas 

descobertas. O pensar bem aparece e, se mantidas as estimulações, ele pode continuar num 
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crescendo. A proposta a que se chega, com este trabalho, é a de que as escolas de Educação 

Infantil, sejam ambientes realmente propiciadores do desenvolvimento do pensar bem 

Nesta direção, torna-se relevante o papel do educador na identificação e no 

aproveitamento daquilo que atrai a criança, aquilo que a encanta, que a interessa. Cabe a ele, a 

partir de uma formação nesta direção, descobrir estratégias e recursos para fazer com que a 

criança se encante, queira aprender, queira se empenhar nos processos de descobertas a partir 

de seu empenho nos processos de investigação.  

Compete a este educador estar atento aos aspectos problemáticos da experiência 

na qual as crianças estão envolvidas. Em seguida cabe-lhe provocar sua curiosidade e, a partir 

daí, impulsioná-la ao perguntar. O perguntar irá mover o pensar. E, no processo coletivo do 

pensar – no que Lipman denominou de Comunidade de Investigação – será possível auxiliar 

com mais eficiência o pensar bem como se procurou mostrar no Capítulo Terceiro.  

Por meio do estudo desenvolvido, pode-se constatar que, sob a ótica histórico-

cultural, a fundamental condição para a apropriação das qualidades humanas pelas crianças, 

ou seja, seu desenvolvimento tipicamente humano perpassa por oportunizar atividades, como: 

o tateio, exploração de objetos, texturas e formas; a comunicação entre as crianças, e entre 

elas e os adultos, como a contação de história e a roda de conversa; atividades lúdicas, etc. 

A Proposta de Educação para o Pensar configura-se como um dos alicerces para uma 

proposta educacional que atenda aos anseios da sociedade contemporânea, pois estudar a 

criança é estudar o presente, porque ela é o presente, é a contemporaneidade. Ela é o próprio 

anseio em viver o presente. Ela escreve e é inscrita, isto é, apresenta autoria social, tendo 

força sobre si e sobre outrem, pois modifica os outros, mas também é modificada por eles. A 

criança é atemporal. Ela é, simultaneamente, universal e singular. É o próprio devir de tudo 

que está por vir e que ainda não o é. Ela não é um dispositivo a ser regulado, mas se trata do 

poder da vida em resistir sobre o poder da vida; é ruptura, é fissura, é descontinuidade, é 

contrução-descontrução constante, ... 

Em vista dos argumentos apresentados, constatou-se o caráter relevante da Educação 

ao colaborar na transformação social, através da ampliação das vivências das crianças. Ela 

não deve amortizar as reflexões inquiridoras, curiosas e naturais da criança, pelo contrário, 

deve-se incitá-la, motivando suas possibilidades e potencialidades. Assim, urge por uma 

educação intencionalmente organizada para provocar experiências de novo tipo, ao 

favorecimento do domínio de novos procedimentos na atividade e para a constituição de 

novos processos psíquicos, colaborando ao desenvolvimento do pensamento.  
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Para tanto, necessita-se construir um sistema educacional que defenda a concepção 

de que as salas de aula podem ser consideradas ambientes investigativo-dialógicos, isto é, um 

local onde as crianças aprenderão a investigar, sem esquecer a colaboração, 

compartilhadamente, com os outros.  

É imprescindível que, diante dos fatos expostos, todos se conscientizem de que as 

condições pedagógicas se tratam de relevantes possibilidades potenciais das crianças, a seu 

desenvolvimento completo e harmônico, que não se sucede através da instrução forçada, 

dirigida e antecipada, minando, assim, o desenvolvimento da infância, mas, sim, em 

contraposição, é indispensável, o amplo desenvolvimento e o máximo enriquecimento do 

conteúdo das formas especificamente infantis de atividade lúdica, plástica, artística e também 

comunicação das crianças entre si e com os adultos.  

Desde o instante em que adentram no ambiente escola de Educação Infantil, as 

crianças vivenciam variadas experiências que pode deformá-la ou formá-la. Ao vivenciar 

experiências de desrespeito, de discriminação, de submissão, de treinamento, de reprodução 

passiva, ..., a criança pode ser deformada. Em contraposição, por intermédio de experiências 

planejas e intencionais de ludicidade, de acolhida, de respeito, de diálogo de autonomia, de 

cooperação, de experimentação, de descoberta, de investigação, ..., farão com que a criança 

vivencie experiências positivas e se desenvolva por completo.  

Todas as reflexões desta pesquisa tiveram como intuito, compreender ainda que 

minimamente, e contribuir na discussão e na procura de respostas acerca do auxílio 

educacional voltado ao aprimoramento do pensar, com vistas ao desenvolvimento do pensar 

bem.  

Espera-se que essa dissertação venha trazer contribuições para futuras 

investigações científicas sobre a criança, enquanto ser histórico-social que pensa, e que possa 

contribuir, sobretudo, no papel da instituição escolar de Educação Infantil como colaboradora 

no exercício do pensar, e, especificamente ao educador da Educação Infantil e de que este 

esteja ciente da relevância de sua atuação a fim de reavivar e provocar a natural curiosidade 

das crianças de conhecer e de se admirar com o novo, incitando, assim, o desenvolvimento da 

potencialidade do pensamento na Infância, isto é o aprimoramento do Pensar Bem.  

Que o esforço de pesquisa e de reflexão aqui realizado, frutifique em desafios 

para novas pesquisas a respeito desta tão importante questão relativa ao pensar bem das 

pessoas que começa a ser resolvida já na infância. E, nesta etapa da vida, em relação a esta 

questão, a Educação Infantil tem muito a contribuir.  
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Findando, deixa-se aqui uma reflexão do educador Rubem Alves (2000) sobre o 

nascimento e aprimoramento do pensamento e a relevante interação, atuação e intervenção 

docente nesse processo: 

 
O nascimento do pensamento é igual ao nascimento de uma criança: tudo 

começa com amor. Uma semente do pensamento é o sonho. Por isso os 

educadores, antes de serem especialistas em ferramentas do saber, 

deveriam ser especialistas em amor: intérpretes de sonhos (ALVES, 2000, 

p. 93) [grifos meus]. 
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APÊNDICES 
 

 
Os apêndices, a seguir, dizem respeito a uma experiência desenvolvida por mim 

em uma Unidade de Educação Infantil no Município de Taguaí em 2013 e tem como objetivo 

mostrar um exemplo de atividades voltadas ao desenvolvimento do pensar bem em crianças 

de 5 anos.  
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APÊNDICE A 

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAÍ 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TAGUAÍ-CAPITAL DAS CONFECÇÕES 

CNPJ: 46.223.723/0001-50 

COORDENADORIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

 

E. M. E. I. “VITÓRIO BÉRGAMO” 

 

AUTORIZAÇÃO 

 

     Eu __________________________________________________ , portador (a) do 

RG no. ____________________________autorizo meu (minha) filho (a), 

______________________________________________, a realizar passeios e/ou visitas fora 

do ambiente escolar, sendo orientado (a), monitorado (a) e acompanhado (a) pelos 

professores, auxiliares e atendentes desta Unidade Escolar.  

Ressalta-se que estas atividades extracurriculares fazem parte dos projetos 

desenvolvidos pela Unidade Escolar. Assim, concordo com estas atividades e também com o 

registro das mesmas através filmes, imagens e áudios.  

 

    Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

 

                                                     Taguaí, _______ de ________________ de 2013.  

                                                                                                          

________________________________________ 

               ( ) Pai    ( ) Mãe   ( ) Responsável 

 

 

Rua: Antonio Vicençotto, 322, CEP: 18890-000 TAGUAÍ-SP – Fone: (14) 33861519 
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APÊNDICE B 
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APÊNDICE C 
 

 

A PESQUISA-AÇÃO: TRANSFORMANDO A SALA DE AULA NUMA 

COMUNIDADE DE INVESTIGAÇÃO  

 

 

A pesquisa-ação, com base empírica teve como universo a modalidade da 

educação básica o nível de ensino da educação infantil e como sujeitos, as crianças com faixa 

etária de 5 anos, todos provindos da 2ª. Etapa – fase II, da instituição cuja realidade não 

aplica, nem vivencia o P. F. C. .  

A pesquisa in loco, realizada do 1º ao 4º bimestre, teve aspecto qualitativo, por 

meio de observações, registros áudio-visuais, atividades (individuais e coletivas), mas 

também apresentou caráter quantitativo por meio da ficha de avaliação aplicadas em conjunto 

com os professores às crianças. 

Dentre as atividades realizadas, pode-se destacar atividade facilitadora Chamar 

uns aos outros, realizada na data de 12/04/2013 com intuito de solicitar que a crianças se 

expressassem, utilizando de objeto (almofada, brinquedo, etc.) a fim de garantir que uma só 

pessoa fale por vez (Cf. MANDEL, 1996, p. 9). 

 

 

 

 

 
 

Figura 1 
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Nesta mesma data, aos 12/04/2013, desenvolve-se a atividade facilitadora Formar 

um círculo, visando mostrar a necessidade de se sentar em círculo, além de revelar que a roda 

é essencial a fim de que se possa ocorrer um diálogo, respeitando a ordem ao falar, de modo 

que cada um possa ser ouvido (Cf. MANDEL, 1996, p. 9). 

 

   

 
 

Figura 2 
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No dia 19/04/2013, aplicou-se a seguinte indagação: Fale uma coisa que você 

gosta e o porquê? Notou-se que muitas crianças não apresentavam o motivo e a explicação de 

suas preferências. Assim, enfatiza- se que, no trabalho de Educação para o Pensar [Bem] é 

relevante dar razões, isto é, se deve ter algo para dizer, não apenas falar por falar  (Cf. 

MANDEL, 1996, p. 9 -10). 

 

 

 
 

 
 

 

Figura 3 
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Ao se pressupor que fazer perguntas trata-se de estimular a passagem do questionamento 

não reflexivo para reflexivo (Cf. MANDEL, 1996, p. 10). Na data de 12/04/2013, após se trabalhar a 

obra Amizade (2007), as crianças sorteavam fichas contendo os seguintes pronomes interrogativos
7
 – 

Como?, Por quê?, O que é?, Quando?, O quê?, Quem?, Para quê?, Qual? Quanto? – a fim de 

estimular o exercício da reflexão, isto é, o hábito de retomar os próprios pensamentos repensando-os, a 

fim de aprimorar aquilo já pensado a respeito. 

 

 

 

 
Figura 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
7
 Muraro (2013, p. 22 – 32) alega que o processo de emancipação é por essência interrogante e questionante. 

Assim, apresenta a relevância em se estimular a pedagogia da pergunta, por meio de explorar o pressuposto de 

cada pronome interrogativo. Observe: Onde? (localização); Quem? (sujeito); Como? (método); O que? 

(significado, realidade, caráter ontológico); Por que? (origem, causa, razões, etc.); Para que? (finalidade); Qual? 

(opção e alternativa); Quanto? (intensidade); Quando? (temporalidade), etc.  
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Aos 19/04/2013 deu-se atenção à entonação e ao volume vocálico. Quando a criança fala 

com volume reduzido, era solicitado que atire o objeto, por exemplo, uma almofadinha, e, quando 

devolvido, novamente era jogado com pouca força, dando alusão ao volume vocálico da criança, pois 

do mesmo jeito que foi jogado com pouca força, o volume da resposta na C. I. não alcançou o 

professor (Cf. MANDEL, 1996, p. 9). 

 

 
Figura 5 

 

Ao todo foram trabalhados os dois primeiros episódios da novela Filosófica 

Rebeca, de Reed (1996). Cada um desses trazia diversas temáticas filosóficas que foram 

explanadas e aplicadas individualmente num total de 50 crianças.  

Dentre as abordadas, pode-se mencionar: Como atividade sugerida à criança, 

Reed (1996, p. 2) propõe: “Mostre como a Rebeca mora”. Assim, são possíveis de serem 

trabalhadas as seguintes temáticas em apenas 2 laudas: dados pessoais, semelhante e 

diferente, morar, perto e longe e ser amigo. 

A temática dados pessoais remete ao eixo temático da Educação Infantil 

Autonomia e Identidade (BRASIL, 2001). Nesse eixo trabalham-se os seguintes aspectos: 

auxiliar a desenvolver a identidade de uma pessoa, conferindo-lhes ferramentas que à 

resolução autônoma de conflitos, levando em conta regras, valores, a perspectiva pessoal, 

bem como a perspectiva de outrem, etc. 
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Nesse sentido, trabalhou-se na data de 03/05/13, a questão da faixa etária e 

indagou-se às crianças: Qual a relevância de se saber a idade? Assim, constituindo mais um 

elemento de coleta, observe o trecho transcrito: 

 

Professor: –“O P. por que é importante a gente saber quantos anos a gente 

tem? Quantos anos você tem mesmo? 

Criança 1 – Cinco. 

Criança 1 – Quando a gente tem cinco anos não pode bater nos coleguinhas. 

 

Professor: – Como você se chama? 

Criança 2 – G. 

– G., por que é importante a gente saber a idade da gente? 

Criança 2 – Prá gente não bater nos outros e gente grande não pode bater 

em gente pequenininho. 

Professor: – Muito bom, né? 

Professor: – Gente grande pode bater em criança? 

Todas – Não. 

Professor: – Mas, e criança pode bater em criança? 

Todas – Não. 

 

Professor: – Como você se chama? 

Criança 3 – C. 

Professor: – E por que é importante a gente saber a idade, C.? 

Criança 3 – Porque daí nos fazendo aniversário, daí a gente coloca a 

velinha e sabe, daí a gente coloca a velinha e sabe que ano é o aniversário. 

[s.i.c.] 

 

Também se utilizaram de outros recursos a fim de introduzi-las na investigação 

filosófica, como jogos ludo-psicopedagógicos, por exemplo Lince (Grow) e Cara a Cara 

(Estrela), além de outras fontes literárias, como cantigas, piadas
8
 e contos, e nestes, foram 

encontradas as questões de fundo que desde outrora permeiam a humanidade e trabalhadas 

com os crianças, sem esquecer-se de adequá-las a prontidão cognitiva, a linguagem e os 

temas, todos condizentes à faixa etária dos 5 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
8
 BARAZAL, G. Piadas para rachar o bico. São Paulo: Fundamento Educacional, 2010.  
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Dentre essas fontes, menciona-se a obra Por quê?, de Nikolay Popov (2010). Na 

data de 19/09/2013, por meio desse livro, escolheu-se a temática do respeito. Assim, na 

problematização foram levantadas as seguintes perguntas: Por que a história tem esse nome? 

O que acontece na história? Há diálogo no texto? Já aconteceu com vocês alguma situação 

parecida? Por quê? Como terminou? Se o rato tivesse respeitado o sapo isso teria acontecido? 

Você respeita seus amigos? O que é respeito? Vamos pensar o quanto uma situação pequena 

pode se tornar um conflito. Como lidar com uma situação pequena para que não se transforme 

em uma batalha. Quantas vezes desejamos o que é dos outros? Posso desejar conquistar como 

o outro conquistou ou posso desejar realmente conquistar (= arrancar) o que é do outro?  

   

 

   

 
 

Figura 6 
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Em outra ocasião, na data de 17/10/2013, as crianças tiveram contato com a obra 

Lino, de André Neves (2010). Nesse sentido, se pode observar as seguintes temáticas: 

amizade, saudade, nome e sentimentos. Mas se focou no tema nome e as indagações 

realizadas foram: Todo mundo tem nome? Você gosta do seu nome? Quem escolheu seu 

nome? Você acha que se identifica com seu nome? Você tem apelido? Apelido é nome? Você 

conhece alguém que tem o mesmo nome que você? Animal tem nome? Quem escolhe o nome 

para eles? Você gostaria de mudar de nome? Você acha que todo mundo se parece com o 

nome que tem? Você conhece algum nome que você acha estranho, diferente? Seus pais te 

chamam pelo mesmo nome que seus amigos? Você gostaria que seu nome fosse composto? 

Por que o nome Lua e Estrela? Por que existem nomes maiores que outros? Você conhece 

algum nome que tanto pode ser para mulher ou para homem? 
 

 

 

 
  

Figura 7 
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É oportuno mencionar também, para melhor elucidar, através das piadas, pode-se 

trabalhar a habilidade de tradução. Na ocasião, as crianças tiveram a oportunidade de contar, 

encenar e desenhar sobre piadas elencadas por elas, e assim, parafrasearam com suas palavras 

e com seus olhares o texto, mantendo o sentido das piadas. 

Outras habilidades de pensamento também foram estimuladas na vivência da 

Proposta para a Educacão para o Pensar, realizada aos 10/05/2013. A atividade de 

classificação dos materiais escolares pelo critério cor, primeiramente, desenvolveu o estimulo 

com a habilidade de raciocínio por meio de “‟identificar similaridades e diferenças e [...] 

comparar e contrastar” (SILVEIRA, 2001, p. 57), em seguida, já se percebe a questão da 

habilidade de formação de conceitos, através da ação de “classificar” (SILVEIRA, 2001, p. 

57-58). 
 

 
Figura 8 

 
 

 

 

“[...] por trás da mão que pega o lápis, dos olhos que olham,  

dos ouvidos que escutam, há uma criança que pensa.”  

(FERREIRO; TEBEROSKY, 1985, p.68) 
9
 

                                                 

 
9
 FERREIRO, E.;  TEBEROSKY, A. Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: Artes médicas, 1985. 


