
A FORMAÇÃO DOCENTE E A CONSTRUÇÃO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
QUE CONTEMPLEM AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL 
 
CONCEIÇÃO APARECIDA OLIVEIRA LOPES (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
- NATAL - RN), JOSELIDIA DE OLIVEIRA MARINHO (SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO- NATAL-RN).  
 
 

A formação docente e a construção de práticas pedagógicas que contemplem as 
múltiplas linguagens na educação infantil LOPES, Conceição Aparecida Oliveira 
MARINHO, Joselídia de Oliveira Secretaria Municipal de Educação – Natal – RN 
RESUMO Este artigo considera que adentrar no universo das linguagens é, ainda, 
um campo de atuação que precisa ser descoberto e melhor aproveitado pelos 
educadores nas ações efetivadas na rotina da educação infantil. Ter como eixo 
norteador as múltiplas linguagens evidencia um repensar sobre o planejamento e o 
fazer pedagógico no cotidiano escolar. É fundamental que os educadores 
compreendam e reconheçam que é a partir das manifestações simbólicas e pelo uso 
das múltiplas linguagens da criança retratadas no desenho, no movimento, na 
linguagem corporal, na linguagem gestual, na literatura, nas dramatizações, nas 
músicas e no próprio brincar que as crianças se expressam, comunicam–se com o 
mundo e tentam entendê–lo. A aprendizagem com significado para a criança deve 
ser alicerçada na mediação pedagógica. Esses aspectos têm sido considerados na 
formação continuada dos educadores e no assessoramento pedagógico às 
instituições que atendem à educação infantil da rede municipal de ensino da cidade 
do Natal–RN, fundamentados nos princípios essenciais para um trabalho com as 
múltiplas linguagens: sistematizar e efetivar a rotina com atividades permanentes; 
promover a organização dos espaços disponíveis; selecionar materiais a serem 
utilizados; propor atividades instigantes, significativas, prazerosas, desafiadoras e 
replanejar as ações quando necessário. Espera–se que as ideias, ora apresentadas, 
possam fomentar a prática educativa e construções cotidianas de uma educação 
das quais todos sejam igualmente sujeitos. Palavras chave: educação infantil – 
formação de educadores – múltiplas linguagens.  
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1 - INTRODUÇÃO 

Compreender a criança como sujeito de direitos conforme preconiza a Constituição 

Federal de 1988 e referendada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– LDB 9394/96 – como primeira etapa da educação básica (art. 21) que tem por 

finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, é sem 

dúvida, pensar a função da educação infantil na sociedade contemporânea. 

Sabemos que a capacidade de conhecer e aprender se constrói a partir das trocas 

estabelecidas entre sujeito e o meio. Assim, através do contato com seu próprio 



corpo, com o meio ambiente, na interação com outra criança e com o adulto, as 

crianças vão desenvolvendo a capacidade afetiva, a sensibilidade, a auto estima, o 

raciocínio, o pensamento e a linguagem. 

Pensar na educação da infância é conceber uma prática da educação infantil voltada 

para o desenvolvimento das capacidades, utilizando as múltiplas linguagens 

(corporal, musical, plástica, oral e escrita) concebida como as diversas formas de 

expressão presentes nas atividades pedagógicas considerando as necessidades 

sociais das crianças, objetivando a ampliação do repertório, mediando novos 

conhecimentos para que ela possa extrapolar o que lhe é oferecido socialmente, e 

isto faz parte da formação humana, como construção sócio-histórica. 

Então, a escola hoje, que está inserida num mundo permeado de linguagens e 

suportes, tem como um dos seus principais desafios formar um cidadão consciente, 

crítico, capaz de participar e de usufruir dos meios possíveis em diversas 

linguagens. E esta é uma tarefa que se inicia ainda na educação infantil. 

Dessa forma emerge a formação do educador, como um profissional que necessita 

compreender como a criança pequena aprende de modo integrado, ou seja, que a 

criança constrói conhecimentos por meio das diversas áreas do conhecimento do 

corpo, do movimento, da linguagem, das brincadeiras. 

Portanto, o conteúdo do presente artigo visa apresentar e promover reflexões sobre 

a importância da presença das múltiplas linguagens nos espaços de educação 

infantil, abordando a formação dos educadores da Rede Municipal de Ensino de 

Natal/RN, que tem como eixo norteador as múltiplas linguagens, um repensar sobre 

o planejamento e o fazer pedagógico no cotidiano das instituições de educação 

infantil. 

 

 

2- AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NOS ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

O ser humano para se comunicar usa linguagens diversas e esta possibilidade 

ocorre em função de um complexo processo de natureza cultural e biológica, 

construído nas interações que o indivíduo estabelece com o meio socio-cultural, 

advindos das necessidades criadas nas relações que permeia a vida das crianças 

desde o nascimento. É relevante a importância do outro para a aprendizagem em 



qualquer aspecto do desenvolvimento humano. De acordo com Rego (2001, p. 

109),  

Segundo a teoria histórico-cultural, o indivíduo se 
constitui enquanto tal não somente aos processos de 
maturação orgânica, mas, principalmente, através de 
suas interações sociais, a partir das trocas estabelecidas 
com seus semelhantes. As funções psíquicas humanas 
estão intimamente vinculadas ao aprendizado, à 
apropriação (por intermédio da linguagem) do legado 
cultural do seu grupo.  

 

 

As múltiplas linguagens se refere as diferentes formas de expressão presentes nas 

atividades pedagógicas que possibilitam às crianças trocas, observações, vivências. 

Pensar um atendimento com vista as múltiplas linguagens é considerar as 

necessidades sociais das crianças, pautando-se na perspectiva histórico-cultural. 

A linguagem é mediação entre o sujeito e o ambiente. Toda a fala é interação 

social. As linguagens possibilitam análise, abstração e generalização em relação a 

objetos, eventos, situações da realidade presente. Quanto mais enriquecemos a 

linguagem das crianças, mais tornaremos seu pensamento ágil, sensível e pleno. 

Possibilitar ampliação do repertório das crianças mediando novos conhecimentos é 

oportunizar que ela possa extrapolar o que lhe é oferecido socialmente, faz parte da 

formação humana, como construção sócio-histórica, pois, as situações de 

aprendizagems propostas pela escola acionam saberes já constituidos pelos 

sujeitos.  

A imagem do mundo é criada pela criança a partir do desenvolvimento das formas 

simbólicas, é o produto da conversão do conteúdo perceptivo da realidade e da 

própria apreensão da realidade, em conteúdo simbólico. O conteúdo do ato de 

pensar da criança é determinado pelas suas lembranças concretas, registradas em 

sua memória (VYGOTSKY, 2000). É a partir do desenvolvimento perceptivo e da 

apreensão da realidade que a criança amplia a sua capacidade de abstração.  

Esta armazenagem está relacionada com a função simbólica da linguagem, pois a 

aquisição da mesma só é possível a partir da representação simbólica, a qual é 

posterior ao amadurecimento visual. “As crianças resolvem suas tarefas práticas 

com a ajuda da fala, assim como dos olhos e das mãos”, afirma Vygotsky (2000, p. 

35). 



As múltiplas linguagens que permeiam o trabalho na educação infantil, junto com 

as brincadeiras e a interação, constitui os eixos da ação pedagógica a ser 

devenvolvida junto às crianças. É fundamental que a organização planejada para o 

desenvolvimento de atividades diversas promovam o desenvolvimento de todas as 

crianças que ali são educadas e cuidadas.  

Os espaços de educação infantil devem permitir que as crianças sintam-se a 

vontade para desenvolver sua capacidades de criação e imaginação, bem como, 

interagirem e serem capazes de exercer uma série de atividades. Essas devem ser 

planejadas de acordo com a faixa etária das crianças, envolvendo a ludicidade e 

considerar as diversas formas de expressão: música, faz-de-conta, teatro, imitação, 

dança, desenhos, literatura etc. Uma proposta pedagógica com esse 

direcionamento, buscará superar a visão equivocada da enfase à linguagem verbal 

e escrita, igualmente fundamental para o desenvolvimento infantil, e se apropriará 

do entendimento de que a criança se comunica e se expressa por meio de múltiplas 

linguagens, como escreve Malaguzzi em sua poesia ( apud EDWARDS: 1999, p. 5) :  

A criança é feita de cem. 

A criança tem cem mãos 

cem pensamentos 

cem modos de pensar 

de jogar e de falar. 

(...) Cem mundos para descobrir. 

Cem mundos para descobrir. 

Cem mundos para inventar. 

Cem mundos para sonhar. 

A criança tem cem linguagens (...). 

  

 

 

3 – A FORMAÇÃO DE EDUCADORES 



A formação de educadores que tem por princípio privilegiar as múltiplas linguagens 

e o investimento em práticas que favoreçam o movimento, a corporeidade, a 

ludicidade, a musicalidade é essencial para a aprendizagem das crianças, para que 

se construa uma teia de conhecimentos culturalmente significativos. Assim, o papel 

do educador nesse cenário é relevante e desafiador, requerendo desse profissional 

habilidades para trabalhar de forma contextualizada e integrada aos conteúdos 

curriculares e na perspectiva do desenvolvimento integral da criança. 

A formação de educadores deve estar alicerçada a partir da história de vida do 

sujeito, das teorias, estudos, discussões que se entrelaçam aos conhecimentos 

vivênciais, aos saberes que vem da prática e que remeta a uma reflexão desses 

saberes, e sejam organizados por profissionais comprometidos com o seu fazer 

pedagógico.  

Segundo Nóvoa (2007, p. 27), 

A bagagem essencial de um professor adquire-se na 
escola, através da experiência e da reflexão sobre a 
experiênia. O que dá sentido à formação contínua é o 
diálogo entre os professores, a análise rigorosa das 
práticas e a procura coletiva das melhores formas de 
agir. Se assim for, a formação será uma ajuda preciosa 
para os professores, não contribuindo para complicar 
ainda mais o dia-a-dia já tão sobrecarregado. 

 

Corroborando com as idéias acima, e pautadas nas demandas de formação 

apontadas pelos educadores, a partir dos diversos olhares sobre seus grupos de 

crianças, manifestadas nos interesses e necessidades presentes no cotidiano da 

educação infantil, o Departamento de Educação Infantil da Secretaria Municipal de 

Educação de Natal/RN organizou uma formação para os educadores que atuam nas 

instituições de educação infantil, com o objetivo de oferecer subsídios teórico-

práticos necessários a compreensão de como ocorre o desenvolvimento e a 

aprendizagem da criança de 0 a 6 anos, com enfoque nas multiplas linguagens. 

A primeira etapa da referida formação, ocorreu no segundo semestre do ano letivo 

de 2008 e contou com dois cursos: um sobre a expressão da linguagem gráfica e 

outro sobre a linguagem matemática. Um terceiro curso sobre a linguagem literária 

está organizado, e será ministrado no segundo semestre do ano em curso. Os três 

cursos tem carga horária de 50 horas/aulas e um público alvo de 560 participantes, 

distribuidos entre os diversos educadores com atuação profissional na educação 

infantil da Rede Municipal de Ensino de Natal/RN.  



O curso "A Expressão da Linguagem Gráfica" teve por eixo norteador possibilitar 

aos educadores a vivência e o reconhecimento da capacidade expressiva criativa 

através da linguagem gráfica, bem como compreender o processo de 

desenvolvimento gráfico da criança, haja vista que o processo vivencial está 

diretamente relacionado ao processo criativo, o ato de conhecer e o ato de criar 

estabelecem relações e suscitam a capacidade de compreender, relacionar, 

configurar e significar. De acordo com Derdyk (1994, p. 11): “A vivência é fonte de 

conhecimento, o alicerce da construção de nossa identidade. Fornece um leque de 

repertório, amplia a possibilidade expressiva”.  

A expressão gráfica deve ser compreendida como uma forma de comunicação e 

expressão de sentimentos, desejos, imaginação, idéias, conhecimentos, revelando-

se em formas gráficas como: pontos, linhas, traçados, manchas, desenhos, 

pinturas, que deixa transparecer um diálogo íntimo entre o lúdico, o artístico, o 

criativo, o poético, o corpo, o movimento e o pensamento. 

A proposta do Curso de Linguagem Matemática teve como princípio, que o 

pensamento matemático das crianças desenvolve-se estimulando-o e exercitando-

o. Estimulação que deve ser realizada a partir das interações das crianças com o 

seu meio envolvente, desde a mais tenra idade. Toda criança, de qualquer idade, 

está sempre elaborando hipóteses sobre tudo que a cerca

A riqueza dos conhecimentos matemáticos presentes no cotidiano da criança tem 

que ser potencializados nas propostas de trabalho da educação infantil. Os 

educadores devem ter clareza de que todo trabalho realizado com conteúdos 

matemáticos não pode ser ocasional (SMOLE, 2000). As propostas tem que ser 

multiplas, variadas e relacionadas com a linguagem, as expressões e a formação 

pessoal e social, numa perspectiva de desenvolvimento global da criança. 

, afirma Reis (2006, p. 9). 

O curso enfocou uma abordagem onde essa forma de linguagem pode e deve ser 

estimulada no cotidiano dos diversos espaços de educação infantil, através de 

práticas lúdicas, artísticas, literárias, e expressas por diferentes meios: oral, 

escrito, pictorico, motor, gestual.  

O próximo curso a ser ofertado será o de Linguagem Literária, objetivando que os 

educadores compreendam a importância da literatura infantil como facilitadora da 

expressão de idéias, a partir do exercício da função simbólica e na formação de 

leitores, aproximando as crianças do mundo letrado, numa íntima relação entre 

imaginário, brincadeira e prazer. 



O aprimoramento da prática pedagógica deve ser entendido como um direito de 

todos os educadores e um compromisso de melhoria do processo ensino e 

aprendizagem, oportunizando, a construção de uma cadeia de saberes em cada um 

dos sujeitos envolvidos e o estabelecimento de interações desses entre si e com os 

contextos sócio-culturais nos quais estão envolvidos.  

Nesse processo de formação, não se pode perder de vista, que as crianças 

necessitam envolver-se com diferentes linguagens, com diversas formas de 

experimentação, de vivências, de sensações e de apropriação cultural. O educador 

necessita compreender que trabalhar com a clientela de 0 a 6 anos exige um olhar 

específico sobre a criança, percebendo-a como protagonista na construção de seus 

saberes, como sujeitos com possibilidade de melhor compreender a sociedade e de 

ampliar sua visão de mundo.  

Por isso, há necessidade de profissionais qualificados, envolvidos, motivados a 

ressignificar sua prática. E como afirma Freire (2008, p. 38), “A reflexão crítica 

sobre a prática é um dos elementos fundadores no ensinar, porque a docência 

crítica envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o 

fazer.” 

Uma formação de educadores tem que ter por finalidade o crescimento de todos os 

envolvidos, traduzido-se em aprendizagens, com o propósito de promover avanços 

significativos para o desenvolvimento das crianças. Esta precisa ser alavancada por 

meio de políticas públicas e dentro de uma proposta que retrate as demandas 

profissionais e as necessidades educacionais e sociais (NÓVOA: 2007).  

 

4 - A MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA

 

  

Na construção e utilização das multiplas linguagens pelo ser humano, a função 

simbólica tem que estar presente. O Desenvolvimento da função simbólica é 

possibilitado pela cultura e pelas diferentes formas de interação humana. Nesse 

sentido, o trabalho nas instituições de educação infantil devem caminhar em vias a 

possibilitar o desenvolvimento das multiplas linguagens, inseridas numa proposta 

de trabalho, onde a criança seja constantemente instigada a construir significados, 

a partir do que emerge do repertório já construído em sua história de vida. 



Compete ao educador propor ações onde se possa observar sutilezas na forma, nas 

cores, na textura, nos sons e ruídos, nos aromas, sabores e odores (HORN, 2004). 

É importante planejar atividades didáticas que incluam recursos como os livros, a 

música, o teatro, o cinema, a televisão, os jornais, as revistas, as histórias infantis, 

pois são linguagens que servem de apoio ao processo de desenvolvimento integral 

da criança. 

Na organização dos tempos e espaços escolares, o educador deve levar em 

consideração todas as dimensões humanas potencializadas nas crianças: o 

imaginário, o artístico, o lúdico, o afetivo e o cognitivo, assegurando que todas, a 

vivência de experiências significativas e variadas com diferentes linguagens. 

A capacidade comunicativa da criança será ampliada se a rotina escolar oportunizar 

diálogos nos momentos de cuidado e educação, interagindo a princípio, com 

intervenções da linguagem oral do adulto, ampliando-se para os demais sujeitos 

envolvidos no contexto, através de suas falas, musicalidade, aconchego, toques, e, 

abrindo-se assim, janelas de oportunidades para que a criança se expresse nas 

diferentes situações cotidianas, utilizando diversos elementos comunicativos. 

A ação pedagógica, a partir de um trabalho com as múltiplas linguagens, significa 

ajudar as crianças a perceberem qualidades e características nem sempre 

evidentes, de modo mais profundo e significativo. Nessa perspectiva, não se pode 

perder de vista que a brincadeira, a arte e os sentimentos mediados pelo 

movimento corporal, comunicam o que não é expressado com palavras. São 

linguagens utilizadas pelas crianças para internalizar o seu modo de perceber o 

mundo e externalizar a sua percepção da realidade. 

 

5 - EVIDÊNCIAS DO TRABALHO COM AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS 

O quadro que aqui se delineia, enfoca as evidências de quatro projetos pedagógicos 

dos Centros Municipais de Educação Infantil- CMEI's, nos quais se revelam 

concepções e práticas que privilegiam as múltiplas linguagens. 

O projeto A magia de ler e escrever no mundo encantado do circo do CMEI 

Saturnina Alves, desenvolvido com crianças de 4 e 5 anos, sugere às crianças um 

ambiente estimulante, onde estas sejam instigadas em sua imaginação e fantasia, 

a partir da temática 'O circo', através do teatro, música e movimento, permeado 

por atividades de expressão oral, escrita e audiovisual. Os diversos eixos temáticos 



são enfocados de forma interdisciplinar, destacando-se o conhecimento de si e do 

mundo, o que torna a aprendizagem mais significativa. 

O projeto A casa dos sentidos 

Um outro projeto que mereceu destaque foi “Eu e a escola: construindo laços 

afetivos”, do CMEI Amor de Mãe, desenvolvido com as crianças de 1 a 2 anos, 

objetivando ampliar os laços afetivos entre alunos, pais, comunidade escolar, 

construindo o fortalecimento da auto-estima das crianças e contribuindo para o 

desenvolvimento da linguagem e formação pessoal. Este projeto foi desenvolvido a 

partir da confecção de um boneco, que passou a integrar ao grupo sala, 

oportunizando a criança familiarizar-se com a imagem do próprio corpo; conhecer 

progressivamente seus limites com o envolvimento de todo o grupo e desenvolver a 

linguagem corporal. 

do CMEI Frei Damião, desenvolvido com crianças de 

1 a 2 anos, privilegiou um trabalho com as múltiplas linguagens a partir da 

construção coletiva de uma casa (com o uso de diversos materiais), onde a criança 

participa ativamente, estabelece relações, desenvolve a coordenação motora e 

percebe as diversas sensações. Este projeto revela uma valorização das produções 

coletivas e a importância do desenvolvimento da auto estima positiva desde a tenra 

idade. 

A Sexta Cultural é também, um dos projetos que merecem menção nesse trabalho. 

Desenvolvido em diversos CMEI's, este tem o intuíto da socialização das atividades 

artísticos culturais realizadas na rotina da educação infantil. É resultante do 

investimento no potencial artístico das crianças, sua relação com a cultura e seu 

modo de interação com os outros. Através desse projeto, as produções das crianças 

como desenhos, pinturas, dobraduras, produção de textos, dramatizações, danças, 

poesias, músicas etc, que foram produzidas e vivenciadas nos espaços escolares, 

são apresentadas a comunidade escolar e familiares.  

Como vemos, as práticas pedagógicas iniciadas nas instituições de educação infantil 

que contemplam as múltiplas linguagens, apontam uma relação íntima entre a 

política de formação continuada da SME/Natal, que parte de uma avaliação 

diagnóstica das reais necessidades e dificuldades pedagógicas dos educadores, no 

desenvolvimento de uma proposta de trabalho que privilegie o ser criança, em um 

espaço pedagógico que proporcione maiores interações, novas descobertas, 

desafios, onde prazer e saber estejam sempre presentes. 

 



 

6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com os princípio da Teoria Histórico-Cultural, a criança forma sua 

personalidade e inteligência, interpretando o mundo, incorporando papéis sociais e 

apropriando-se do uso dos objetos humanos na interação com o meio e por 

intermédio da função simbólica. A criança usa objetos para substituir ou explicitar 

ações, e seus gestos são realizados de maneira a compreender e interagir com o 

meio social. Os jogos de faz-de-conta, pelos quais a criança transforma os objetos 

em outros objetos, adequados aos movimentos que deseja realizar, esse tipo de 

atividade compõe-se de fases mais avançadas das brincadeiras infantis e as 

crianças percorrem um longo caminho até incorporarem características de 

substituição dos objetos pelos seus significados. Nessa assimilação de novas ações 

com os objetos, o adulto é o preceptor, colaborador e ajudante nesse propósito. 

É importante garantir o espaço das brincadeiras na educação infantil, a fim de 

construírem a linguagem como expressão humana e transitarem pelas experiências 

com o código escrito sem prescindir de cada etapa de seu desenvolvimento como 

ser ativo, cujas experiências devem ser enriquecidas a partir de atividades diversas 

e por intermedio de múltiplas linguagens. 

Segundo Proença (2005, p. 22),  

A escola, como um espaço de encontros, deve repensar a sua rotina, 

propiciando um planejamento que contemple as múltiplas linguagens 

expressivas da criança, preservando momentos de aprendizagens 

individuais e coletivas, de socialização de decisões, de descobertas, 

de discussão de opiniões divergentes e enfrentamento de conflitos, 

assumindo-se, portanto, como um espaço de construção de 

identidade de sujeitos-aprendizes.  

  

Conforme exposto nesse artigo, evidencia-se a importância das múltiplas 

linguagens na educação infantil, bem como a compreensão de criança como sujeito 

de direitos, ser completo e indivisível, que está inserido em uma cultura, na qual a 

assimila e a ressignifica.  



Assim, a educação da infância requer um educador estudioso, comprometido e 

atuante que reflita sobre o fazer cotidiano: o planejamento das atividades, os 

tempos e espaços, as participações, o acompanhamento, as reorganizações.  

Desta forma, a formação dos professores deve ser alicerçada na articulação dos 

saberes teórico-prático, na busca da qualidade da educação infantil a partir das 

múltiplas linguagens que proporcionam a criança a imaginação, criatividade, 

ampliação do repertório lingüístico, cultural através das atividades lúdicas, 

desafiadoras e significativas. 
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