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RESUMO 
 
 

Esta pesquisa objetivou identificar, por meio da análise de atividades compreendidas como 
brincadeiras, as continuidades e rupturas nas práticas curriculares do último ano da 
Educação Infantil e do primeiro ano do Ensino Fundamental de nove anos. O estudo está 
inserido na Linha de Pesquisa: Políticas Públicas para Educação Básica e Superior, dentro 
do grupo de pesquisa: Políticas Públicas de Currículo e Avaliação. A abordagem 
metodológica se caracteriza pelo enfoque qualitativo. A coleta dos dados foi realizada a 
partir dos registros das atividades dos alunos do último ano da Educação Infantil e do 
primeiro ano do Ensino Fundamental de uma escola do município de Itajaí (SC). A 
concepção do “brincar” foi o elemento utilizado para identificar, no material analisado, os 
pontos comuns e divergentes das atividades realizadas pelas crianças de cinco anos, que 
fazem parte do último ano da Educação Infantil, e das crianças de seis anos que frequentam 
o primeiro ano do Ensino Fundamental de nove anos. A análise dos dados revelou três 
categorias: brincar livre como ato lúdico, brincar direcionado como recurso pedagógico e 
brincar tradicional como resgate da cultura infantil. Essa categorização se fundamenta nos 
estudos da pesquisadora Tizuko Morchida Kishimoto. Também serviram como base de 
análise os documentos da política pública do Ensino Fundamental de nove anos, que 
orientam a inserção da criança de seis anos no Ensino Fundamental. A pesquisa evidenciou 
que o brincar livre está muito mais presente e é mais respeitado na Educação Infantil, 
enquanto no Ensino Fundamental ele é realizado de maneira direcionada pelo professor e 
com muita ênfase nos conteúdos curriculares obrigatórios. Os referenciais para implantação 
do Ensino Fundamental de nove anos orientam para uma busca pela ampliação da 
concepção de infância, ou seja, a continuidade do brincar para as crianças de seis anos, 
sugerindo que no currículo sejam incorporadas práticas lúdicas: o brincar como princípio da 
prática pedagógica.   
 
Palavras-chave: Brincar, Currículo, Política Pública. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ABSTRACT 
 
 
This study seeks to identify, through analysis of activities understood as games, the 
continuities and ruptures in the curricular practices of the final year of Kindergarten and first 
year of nine-year Elementary School. It is part of the Line of Research “Public Policies for 
Basic and Higher Education”, within the research group “Public Politicies of Curriculum and 
Evaluation”. The methodological approach is characterized by a qualitative focus. Data were 
gathered from the records of students’ activities in their final year of Kindergarten and first 
year of the Elementary School, at a school in the town of Itajaí, in the State of Santa 
Catarina. The concept of "play" was the element used to identify, in the material analyzed, 
the common and divergent points of the activities performed by the five-year old children in 
the final year of Kindergarten and six-year old children in the first year of nine-year 
Elementary School. The data analysis revealed three categories: Free Play as playful act, 
Guided Play as an educational resource, and Traditional Play a means of reviving children’s 
culture. This categorization is based on the studies of researcher Tizuko Morchida Kishimoto, 
and served as the basis for analyzing the public policies relating to nine-year Elementary 
School, which guide the insertion of 6-year old children in Elementary Schools. The research 
showed that free play is far more prevalent, and more respected, in the Kindergarten, while 
in Elementary Education, play is more guided by the teacher, with a greater emphasis on the 
required curriculum content. The framework for the implementation of a nine-year 
Elementary Education suggests a need to widen the concept of childhood, i.e., extend play 
for the six-year old children, suggesting that play practices be incorporated into the 
curriculum, and seeing play as a principle of pedagogical practice.  
      
Key words: Play, Curriculum, Public Policies.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Todo início é difícil e conflituoso, seja na vida profissional, pessoal ou social. 

Muitos questionamentos e reflexões surgem quando é necessário fazer escolhas, 

que certamente definirão o caminho a seguir durante um período de tempo ou por 

toda a vida. A minha escolha profissional já era aguçada desde a infância, pois os 

momentos de faz-de-conta e as brincadeiras com outras crianças estimularam cada 

vez mais o meu desejo: “Quando crescer vou ser professora”. Já se passaram duas 

décadas e a escolha permanece firme, agora mais consistente e consciente do ato 

pedagógico.  

As experiências profissionais no decorrer desses anos (1989 a 2008) foram 

relevantes para a constituição de elementos importantes para o ato pedagógico: o 

“conhecimento pedagógico” — a maneira de mediar, aproximar dos alunos o objeto 

de conhecimento —, o “conhecimento da experiência” — o exercício da docência, o 

cotidiano, o chão da sala de aula — e o “conhecimento específico” — vertical, de 

maior profundidade sobre os conteúdos relativos à área de atuação. 

O conhecimento específico se constituiu e ainda se constitui numa busca 

como profissional da educação. Portanto, ao ser apresentada a uma nova proposta 

de trabalho, diferente de tudo que eu já tinha experimentado, percebi que a 

caminhada era longa. Em 2003 comecei a participar de um grupo de estudos1 na 

escola em que atuava como professora. Nossos diálogos “intelectuais” pegavam 

fogo aos fins de tarde, porém, eles sempre nos conduziam a muitas indagações e 

reflexões que nos encorajavam a prosseguir no outro dia, no outro e no outro dia. 

Foi nesse momento que iniciou meu interesse em conhecer, pesquisar e 

aprender sobre currículo, especificamente o currículo High Scope2. Os encontros de 

estudos quinzenais com toda a equipe de trabalho e professoras do Programa de 

Mestrado em Educação da Universidade do Vale do Itajaí (Univali) provocaram e 

despertaram esse desejo. Por esse motivo destaco tal experiência como a mais 

                                                           
1
 Articulado ao Programa Integrado de Educação Infantil (PINTEI), financiado pela Fundação de Apoio 

à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina (Fapesc), aprovado pela Pró-
reitoria da Univali em 2005 e orientado pelas professoras Eliana Bhering, Maria Helena B. Vilares 
Cordeiro e Valéria Silva Ferreira, do Mestrado em Educação da Univali, e também pela professora 
Lísia Michels, do curso de Psicologia. 
2
 O termo inglês High Scope pode ser traduzido para a língua portuguesa com o significado de 

“grande amplitude” (HOHMANN; WEIKART, 2007).  
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intensa, a melhor de todas, pois me possibilitou compreender, enxergar, ou seja, 

colocar os óculos para ler a teoria que naquele momento era apresentada e logo 

após praticada na sala de aula. Penso que a dinâmica de conhecer a teoria no 

período matutino e compreender sua prática no período vespertino foi o grande 

diferencial do processo, pois me conduziu ao “conhecimento específico”.  

Começamos uma nova fase — de maneira tímida — na Educação Infantil, 

com a reorganização do espaço, pensado a partir desse grupo de estudos sobre o 

currículo High Scope, que aborda a aprendizagem como uma mudança 

desenvolvimentista, apoiando-se, segundo Hohmann e Weikart (2007), na teoria 

cognitivo-desenvolvimentista de Jean Piaget e seus colaboradores e na filosofia de 

educação progressiva de John Dewey.  

De acordo com Hohmann e Weikart (2007), essa abordagem pré-escolar é 

direcionada para as crianças que estão no estágio pré-operatório3 de 

desenvolvimento e coloca a aprendizagem como uma mudança no desenvolvimento. 

A visão progressiva define a aprendizagem como  

 
uma mudança activa nos padrões de pensamento provocada pela 
vivência concreta de resolução de problemas” [...]. Os proponentes 
da progressão acreditam que o objectivo da educação deve ser o de 
apoiar as interacções naturais das crianças com as outras pessoas e 
com o meio, já que este processo de interacção estimula o 
desenvolvimento “através da apresentação de problemas ou conflitos 
resolúveis e genuínos” [...]. De forma semelhante, os 
desenvolvimentistas descrevem a aprendizagem como processo no 
qual as crianças agem sobre, e interagem com, o mundo imediato de 
forma a construirem um conceito de realidade cada vez mais 
elaborado. Através da experiência, as crianças formam ideias 
incompletas que podem levar a conclusões contraditórias; o processo 
de resolução destas contradições leva a um pensamento e a uma 
aprendizagem cada vez mais complexa (HOHMANN; WEIKART, 
2007, p. 21). 

 
Nessa mesma época assumi o Grupo 1, formado por crianças de um ano e 

oito meses a dois anos e quatro meses. Muitos conflitos e reflexões estiveram 

presentes na caminhada desse novo tempo, pois a mudança de turma (trabalhava 

antes com crianças de cinco anos) e de metodologia contribuíram para o 

aperfeiçoamento da minha prática em sala de aula. E foi trabalhando com essas 

                                                           
3 Segundo a teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget (1982), o período pré-operatório (dos 2 
aos 6/7 anos) é caracterizado pelo aparecimento da função simbólica ou semiótica, que permite o 
surgimento da linguagem, do desenho, da imitação, da dramatização. É o período da fantasia, do faz- 
de-conta, do jogo simbólico, do desejo de explicação dos fenômenos, quando o pensamento começa 
a se organizar.  
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crianças, com as quais me identifiquei, que intensifiquei as minhas leituras e, assim, 

pude organizar o espaço da sala com objetos, materiais e brinquedos que 

atendessem aos interesses e às necessidades dessa faixa etária, ou seja, aos 

“objetivos em si” das especificidades e anseios para promover o desenvolvimento 

integral da criança nos aspectos cognitivo e emocional, de socialização, de 

linguagem oral e coordenação motora. 

 O interesse em pesquisar o currículo como instrumento de reflexão da prática 

docente foi motivado por essa experiência profissional. Ao experimentarmos o 

currículo High Scope, nós, educadoras participantes do grupo de estudos Pintei, 

tivemos a possibilidade de repensar o ato pedagógico, já que naquele momento 

buscávamos qualidade no trabalho docente.           

A proposta curricular da Educação Infantil do Colégio de Aplicação da Univali 

em Itajaí foi implantada em 2004. Em seguida ocorreram mudanças para melhor 

atender as crianças em suas especificidades. Nessa nova organização curricular, os 

ambientes foram planejados de maneira a promover uma “aprendizagem activa por 

meio da interacção da criança/objecto, criança/criança e criança/ adulto” 

(HOHMANN; WEIKART, 2007, p. 165). A implementação do novo currículo foi 

entendida pelas educadoras como um processo de mudança necessária para buscar 

qualidade no processo ensino/aprendizagem. Segundo Hohmann e Weikart (2007, 

p. 19),  

 
a pedra angular da abordagem High/Scope para a educação pré-
escolar é a crença de que a aprendizagem pela acção é fundamental 
ao completo desenvolvimento do potencial humano, e de que a 
aprendizagem activa ocorre de forma mais eficaz em contextos que 
providenciam oportunidades de aprendizagem adequadas do ponto 
de vista do desenvolvimento. 
 

A busca constante da qualidade no processo ensino/aprendizagem me levou a 

pensar sobre e a compreender o importante significado dos elementos dinâmicos 

desse currículo, como o brincar, os conteúdos, as atividades interativas 

criança/adulto, a organização do espaço, as rotinas e horários e as estratégias 

planejadas. Entendi que a aprendizagem pela ação do High Scope proporciona às 

crianças vivenciarem experiências diretas e imediatas para refletirem os seus 

significados e construírem o conhecimento que auxilia a dar sentido ao mundo. 
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O poder da aprendizagem activa vem da iniciativa pessoal. As 
crianças agem no seu desejo inato de explorar; colocam questões 
sobre pessoas, materiais, acontecimentos e ideias que lhes 
provocam curiosidade e procuram as respostas; resolvem os 
problemas que interferem em seus objetivos; criam novas estratégias 
para porem em prática (HOHMANN; WEIKART, 2007, p. 5). 
 

Na prática cotidiana dessa proposta foi possível perceber que a aprendizagem 

pela ação depende diretamente das interações entre os adultos e as crianças, entre 

as crianças e os “ambientes planejados” de acordo com a especificidade da idade, 

ou seja, a interação da criança com os objetos, brinquedos, jogos. Ressalta-se que o 

ambiente físico tem grande impacto no comportamento das crianças e dos adultos. 

Eles precisam ter materiais, brinquedos e objetos que provoquem a curiosidade e o 

desejo de serem explorados.  

Toda essa interação ocorre por meio do “brincar”, momento em que os adultos 

apoiam e encorajam as crianças em suas escolhas e descobertas, estabelecem 

relações verdadeiras, partilham o controle com elas — algumas atividades são 

planejadas pelos adultos e outras, pelas crianças.                                  

É nesse momento de interação que o adulto observa as habilidades e talentos 

das crianças e realiza as suas intervenções, que podem ser por meio de elogios, 

punições ou de reforços, de modo a encorajá-las a pensarem estratégias para 

resolverem futuros problemas face ao conflito social. Assim, “ao perseguirem as 

suas intenções, as crianças envolvem-se invariavelmente em experiências-chaves – 

interações criativas e permanentes com pessoas, materiais e ideias que promovem 

o crescimento intelectual, emocional, social e físico” (HOHMANN; WEIKART, 2007, 

p. 5).  

Também nesse momento o adulto pode observar a criança, de modo a 

perceber seus interesses, desejos e curiosidades em determinada área, objeto ou 

atividade e, a partir de suas observações, pensar estratégias que a desafiem a 

buscar respostas para solucionar problemas. As estratégias nascem, portanto, das 

experiências-chaves e conduzem a criança a construir relações com adultos e 

crianças, explorar materiais, objetos e ideias, expressar a criatividade e a linguagem 

oral e corporal por meio da música, do movimento, da contagem, da separação, do 

encaixe, da pintura, da colagem, da história e de muitos outros modos. 
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Na “roda de aprendizagem”4 High Scope, pensar as rotinas e horários é 

organizar, orientar e apoiar as ações das crianças em suas escolhas. A rotina e os 

horários são planejados com as crianças e os adultos, num controle partilhado sobre 

os acontecimentos do período. As atividades são planejadas ora pelas crianças, ora 

pelos adultos. Como é conhecedora da rotina, no momento de planejar, a criança 

aponta seus desejos, interesses e também reflete sobre sua ação, que inclui o 

processo de planejar-fazer-rever. Nesse processo ela planeja o que deseja explorar 

(área, objeto e com quem: adulto ou criança), em um tempo que é combinado com o 

adulto, e nesse tempo executa o que foi planejado e depois apresenta sua 

realização ao grande grupo, percebendo os acertos, os sucessos ou insucessos da 

sua exploração ou descoberta.  

No currículo High Scope “os conteúdos” são dados por meio das experiências-

chaves, que é uma série de descrições de ações típicas essenciais ao 

desenvolvimento social, cognitivo e físico das crianças com idade entre os dois anos 

e meio e os cinco anos. Então é importante registrar que as experiências-chaves:  

 
não são um conjunto de tópicos específicos ou de objectivos de 
aprendizagem; em vez disso, são experiências que as jovens 
crianças encontram repetidamente no curso natural das suas vidas. 
No seu conjunto, as experiências activas definem os tipos de 
conhecimento que as crianças destas idades estão a adquirir na 
seqüência da sua interacção com materiais, pessoas, ideias e 
acontecimentos (HOHMANN; WEIKART, 2007, p. 32). 

 

As experiências-chaves são ações (intencionais) baseadas nos interesses da 

criança, definidas pelo estágio em que elas se encontram. São ações com 

características próprias e naturais dessa fase que a própria criança experimenta de 

acordo com sua idade cronológica. Nesse contexto, os adultos apoiam as crianças 

por meio  

 
da organização do ambiente e das rotinas destinadas à 
aprendizagem através da ação, do estabelecimento de um clima de 
interação social positivo, do encorajamento de ações intencionais, da 
resolução de problemas e da reflexão verbal da criança, da 
observação e da interpretação das ações de cada criança em termos 
dos princípios desenvolvimentalistas e da sua incorporação nas 
experiências-chaves no Currículo High-Scope, do planejamento de 
experiências que sejam alicerçadas nas ações e interesses das 
crianças (HOHMANN; WEIKART, 2007, p. 27).       

                                                           
4 Diagrama que sintetiza os princípios básicos do currículo para crianças na abordagem High Scope.  
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Para apoiar as ações e os interesses das crianças, reorganizamos os espaços 

das salas de aula, as listas de materiais e também o mais difícil, mas não 

impossível: a mudança de postura e atitude das educadoras frente à nova proposta 

de trabalho. Todos os esforços no decorrer do processo de organização, 

sistematização e aplicação da proposta curricular para a infância promoveram 

também a mudança de comportamento nas crianças, que foram encorajadas a 

explorar os espaços, realizar suas escolhas, expressar suas ideias, tomar iniciativa 

na resolução dos problemas. A reflexão sobre a ação proporcionou a elas uma 

aprendizagem, uma mudança no desenvolvimento, confirmando a premissa da 

abordagem High Scope de que 

 
as crianças em contextos de aprendizagem pela acção tomam 
decisões baseadas nos seus próprios interesses e dúvidas, e depois 
têm tempo para seguir os seus próprios planos, estão intensamente 
envolvidas com as pessoas e as matérias e partilham livremente as 
suas ideias, descobertas e observações. Com o apoio apropriado 
dos adultos, elas tornam-se então agentes activos da sua própria 
aprendizagem, em vez de recipientes passivos de uma 
aprendizagem dirigida e imposta pelos mais velhos (HOHMANN; 
WEIKART, 2007, p. 35). 
 

As mudanças de comportamento nas crianças, percebidas por todos os 

profissionais da escola, acarretaram conflitos, porque os profissionais dos outros 

níveis de ensino apresentavam dificuldade em lidar com a autonomia, a iniciativa e 

os questionamentos das crianças da Educação Infantil. 

O fato é que as mudanças ocorridas a partir da implantação da nova proposta 

curricular na Educação Infantil foram acompanhadas de longe pelos profissionais 

que trabalhavam com os anos iniciais do Ensino Fundamental. Instalou-se então um 

problema: as crianças questionadoras e autônomas da Educação Infantil 

encontraram no Ensino Fundamental uma organização curricular bem diversa 

daquela até então experienciada. Elas eram vistas como crianças agitadas, inquietas 

e sem limites, com comportamento inadequado para os anos inicias do Ensino 

Fundamental.  

 Os profissionais desse nível de ensino não concebiam a autonomia, a 

iniciativa e a atitude questionadora das crianças como um comportamento 

significativo para o desenvolvimento, mas sim como geradoras de indisciplina que e 

os impedia de manter o controle de suas práticas educativas. 
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Essa experiência vivida no período de 2003 a 2006 na Educação Infantil me 

incitou a analisar e refletir a prática de sala de aula, com enfoque na utilização do 

currículo e seus procedimentos dinâmicos entre os níveis de ensino da Educação 

Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Este estudo pretendeu destacar 

a relevância da articulação curricular entre os níveis, buscou avaliar as práticas 

curriculares utilizadas e abordar novas possibilidades para o processo de 

ensino/aprendizagem no que se refere às crianças e ao trabalho pedagógico diante 

da política de ampliação do Ensino Fundamental para nove anos, prevista para 

implantação até 2010.  

A proposta de ampliação do atendimento às crianças de seis anos surgiu no 

contexto das políticas educacionais no Brasil da década de 1990. O debate é de 

longa data, mas permanece atual e continua, haja vista que o prazo de implantação 

encerrou em 2010. Esse propósito pode ser conferido em consulta às sucessivas leis 

que norteiam a educação brasileira: a Lei 9.394/1996 (BRASIL, 1996a), que sinaliza 

a expansão do ensino obrigatório para nove anos ao permitir a matrícula facultativa 

das crianças de seis anos no ensino fundamental; a Lei 11.114/2005 (BRASIL, 

2005a), que altera a Lei 9.394 e torna obrigatório o início do Ensino Fundamental 

aos seis anos; e a Lei 11.274/2006 (BRASIL, 2006a), que amplia o Ensino 

Fundamental de oito para nove anos com matrícula obrigatória a partir dois seis 

anos de idade. Segundo Alves (2009), em 2001 essa determinação se tornou meta 

da educação por meio da Lei 10.172/2001 (BRASIL, 2001), que aprovou o Plano 

Nacional de Educação (PNE) e determinou o seu cumprimento até 2010 por todos 

os estabelecimentos de ensino do país. 

O Ensino Fundamental de nove anos é uma política educacional cuja 

implantação exigiu mudanças em todos os âmbitos da escola: na proposta 

pedagógica, na formação de professores, na reorganização do espaço escolar, 

horários e rotinas, na avaliação e na concepção de infância, criança e aluno.  

Segundo o PNE (BRASIL, 2001), a implantação progressiva do Ensino 

Fundamental de nove anos para inclusão das crianças de seis anos tem duas 

intenções: “oferecer maiores oportunidades de aprendizagem no período da 

escolarização obrigatória e assegurar que, ingressando mais cedo no sistema de 

ensino, as crianças prossigam nos estudos, alcançando maior nível de escolaridade” 

(BRASIL, 2001, p. 50). Ao interpretar o texto, percebemos que o objetivo é 
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assegurar e antecipar o direito à educação a todas as crianças, com um tempo mais 

longo de convívio escolar, oportunizando um melhor aprendizado. 

Kramer (2006) nos auxilia a levantar algumas reflexões acerca dessa 

proposição: É melhor que as crianças estejam na Educação Infantil ou no Ensino 

Fundamental? Por que na Educação Infantil elas são crianças e no Ensino 

Fundamental são alunos? Por que na Educação Infantil elas aprendem por meio do 

brincar e no Ensino Fundamental, por meio dos conteúdos? Será que antecipar o 

ingresso no Ensino Fundamental assegura o direito de ser criança? 

Independentemente do nível de ensino que a criança frequente ela tem o direito de 

ser respeitada na sua especificidade e individualidade; não importa se tem seis, 

sete, oito, nove ou dez anos de idade. Ela precisa ser reconhecida como criança que 

é e “deve ser atendida nas suas necessidades de aprender e de brincar” (KRAMER, 

2006, p. 810).  

A reorganização curricular imposta para atender as crianças de seis anos no 

Ensino Fundamental nos obriga a rever nossos conceitos sobre currículo. Repensar 

o currículo é, segundo Sacristán (2000), questionar quais os subsistemas ou práticas 

o currículo deve agora integrar para atender as crianças de seis anos, ou, na opinião 

de Silva (1999), questionar quais identidades vamos formar ao selecionar os 

conhecimentos para essas crianças. 

Os estudos de currículo no país começaram a ter maior expressão a partir da 

década de 1990, com a implantação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 

cujo propósito era a criação de um currículo nacional para o Ensino Fundamental. 

Na mesma década surgiram as seguintes políticas educacionais: Lei 9131/95 

(BRASIL, 1995), que alterou dispositivos da Lei 4024/61— primeira lei da educação; 

Lei 9.394/96, que estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacional; Lei 

9.424/96 (BRASIL, 1996b), que instituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério; Lei 4.173/98 (BRASIL, 

1998), que instituiu o Plano Nacional de Educação com diretrizes e metas 

constantes com duração de dez anos. Essas leis provocaram mudanças no campo 

do currículo e passaram a despertar interesse de pesquisadores, educadores e 

gestores de estabelecimentos de ensino.  

A política de ampliação do Ensino Fundamental para nove anos foi a lei de 

maior impacto, pois compreendeu  a reorganização das propostas curriculares. “As 

crianças de seis anos acabaram de ser incluídas e, ainda que isso signifique muito 
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trabalho de mudança no ensino fundamental, essa mudança era absolutamente 

necessária” (KRAMER, 2006, p. 813).  

O diálogo curricular entre Educação Infantil e Ensino Fundamental é antigo —  

como mostra a literatura educacional das décadas de 1980 e 1990 —, ao mesmo 

tempo que é atual e necessário, uma vez que a política de nove anos para o Ensino 

Fundamental exige novas mudanças para que esse nível de ensino atenda às 

especificidades da criança de seis anos e a Educação Infantil repense o atendimento 

das crianças de zero a cinco anos. São muitas as indagações: Qual é o papel da 

Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental: promover cultura, 

garantir o direito da criança de viver a infância? O que é importante ensinar nesses 

níveis de ensino? Como ensinar? Como articular os conhecimentos básicos com os 

conhecimentos cotidianos? Qual a participação dos professores, gestores e 

familiares nesse processo?  

A partir desses questionamentos foi definido o objetivo desta pesquisa: 

identificar, nas atividades compreendidas como brincadeiras, as continuidades e 

rupturas nas práticas curriculares do último ano  da Educação Infantil e do primeiro 

ano do Ensino Fundamental por meio da análise de registros dos discentes de uma 

escola no município de Itajaí. 

A abordagem metodológica selecionada para este estudo se caracteriza pelo 

enfoque qualitativo com base na análise de conteúdo das informações coligidas. As 

características definidoras da análise de conteúdo são identificar e sistematizar de 

maneira objetiva as mensagens para então fazer as inferências necessárias 

(FRANCO, 2008).  

É importante que se tenha conhecimento prévio sobre o contexto de produção 

do material que será analisado, porque o que o registro das crianças revela por meio 

da “mensagem”, ponto de partida da análise do conteúdo, expressa um significado e 

um sentido “que não pode ser considerado um ato isolado” (FRANCO, 2008, p. 20), 

ou seja, a mensagem está inserida em um contexto repleto de significados que 

precisam ser “direcionados a partir da sensibilidade, da intencionalidade e da 

competência teórica do pesquisador”. Quem produz a mensagem, o emissor, vincula 

a ela uma carga “de componentes cognitivos, afetivos, valorativos, e historicamente 

mutáveis” (FRANCO, 2008, p. 20). 

Os registros escolares utilizados na pesquisa são de autoria de nove crianças 

de cinco e seis anos de uma escola de Educação Básica do município de Itajaí. 
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Desse grupo, três crianças tinham cinco anos de idade e frequentavam o último ano 

da Educação Infantil na época da pesquisa, três (de seis anos) integravam a turma 

11 e as outras três (também de seis anos) a turma 12, ambas do primeiro ano do 

Ensino Fundamental de nove anos. As atividades analisadas foram realizadas pelas 

crianças no período de fevereiro a dezembro de 2009 e estavam separadas em 

pastas individuais, conforme a organização do professor de cada turma.            

A escolha dos sujeitos foi feita por meio de amostra aleatória, porém, seguiu 

alguns critérios: ter idade de cinco ou seis anos, estar matriculado no último ano da 

Educação Infantil ou no primeiro ano do Ensino Fundamental. Obteve-se dos pais ou 

responsáveis permissão para uso das pastas de atividades e outros materiais das 

crianças para a coleta de dados. Os pais assinaram dois termos de consentimento 

(Apêndices A e B). 

Os dados foram coletados por meio de consultas às pastas de atividades, 

cadernos de tarefas, livros didáticos e outros materiais utilizados ou produzidos 

pelas nove crianças no decorrer do ano letivo de 2009. O levantamento dessas 

fontes de pesquisa permitiu realizar uma pré-análise, que corresponde à primeira 

etapa do plano de análise de conteúdo e envolve 

 
um conjunto de buscas iniciais, de intuições, de primeiros contatos 
com os materiais, mas tem por objetivo sistematizar os “preâmbulos” 
a serem incorporados quando da constituição de um esquema 
preciso para o desenvolvimento das operações sucessivas e com 
vistas à elaboração de um plano de análise (FRANCO, 2008, p. 51).  
 

Essa pré-análise possibilitou conhecer o conteúdo de cada pasta e coletar 

informações individuais e iniciais para registrá-las em um quadro, agrupar ideias com 

indicadores e características semelhantes em outros quadros e escolher as 

atividades das crianças associadas aos indicadores coletados para iniciar as 

análises e as interpretações finais. 

Segundo Franco (2008, p. 58), a primeira atividade da pré-análise “consiste 

em estabelecer contato com os documentos a serem analisados e conhecer os 

textos e as mensagens neles contidas, deixando-se invadir por impressões, 

representações, emoções, conhecimentos e expectativas”. Essa fase é chamada de  

 
leitura flutuante, por analogia com a atitude do psicanalista. Pouco a 
pouco, a leitura vai se tornando mais precisa, em função das 
hipóteses emergentes, da projeção de teorias adaptadas sobre o 
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material e da possível aplicação de técnicas utilizadas com materiais 
análogos (BARDIN, 2008, p. 122). 

 

Essa leitura flutuante permitiu conhecer o conteúdo manifesto das mensagens 

e explorar o que estava por trás deles, ir além das aparências do que estava sendo 

comunicado nos desenhos, relatos e enunciados das atividades. Ela foi pautada por 

um tema definido antes do início da pesquisa e que corresponde à categoria central 

de análise: o brincar, a partir da qual foi desenvolvida a coleta de dados para a 

composição de um quadro (Apêndice C) no qual foram registrados os elementos 

com maior frequência de aparição e com significado temático em relação ao objeto 

de pesquisa. Essas informações foram agrupadas em nove blocos correspondentes 

a cada uma das nove crianças participantes do estudo, que foram identificadas com 

letras (de criança) seguidas de um número (de 1 a 9).  

Nessa dinâmica de coleta de dados foram aplicadas duas regras da análise de 

conteúdo: 

 
Regra de Exaustividade – uma vez definido o campo do corpus sobre 
determinado assunto, é preciso considerar todos os elementos desse 
corpus. [...] com o objetivo de configurar e esclarecer o contexto e as 
condições sociais e políticas presentes e, historicamente, contidas 
nas mensagens emitidas. 
Regra de representatividade – a análise pode efetuar-se em uma 
amostra, desde que o material a ser analisado seja demasiadamente 
volumoso. No entanto, é preciso lembrar que nem todo o material a 
ser analisado é susceptível à obtenção de uma amostragem. E, 
neste caso, é preferível reduzir o próprio universo (e, portanto o 
alcance da análise) para garantir maior relevância, maior significado 
e maior consistência daquilo que é realmente importante e 
aprofundar no estudo em questão (FRANCO, 2008, p. 53).  

 

Todos os registros do conjunto das pastas sobre o brincar e outros aspectos 

relacionados a essa categoria foram considerados no momento da pré-análise. 

Sempre que aparecia a ação, a ideia, as palavras brincar e brincadeiras nas 

atividades, desenhos e relatos realizados livremente pelas crianças, nos enunciados 

elaborados pelas professoras, nos relatos dos pais das crianças, era feito o registro 

e a reunião de dados no quadro (Apêndice C). 

Nessa sistematização dos dados foi feita uma seleção com uso de três cores: 

vermelho, verde e preto. O vermelho foi utilizado para destacar todas as atividades 

que revelaram a “brincadeira da criança”, o preto para sinalizar as atividades que 

revelaram a “brincadeira do professor” e o verde para indicar as atividades que 
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revelaram a “brincadeira dos pais”. Essa estratégia de pintar os dados seguiu dois 

critérios — a) quando a mensagem revelou ideias semelhantes e b) quando a 

mensagem revelou ideias contínuas e interrelacionadas — e auxiliou na seleção dos 

dados para a elaboração dos demais quadros e suas categorias desveladas no 

decorrer da pesquisa.  

Três quadros (apresentados no capítulo III desta dissertação) foram 

organizados para filtrar as primeiras mensagens e agrupá-las em categorias que 

foram reveladas nas atividades das crianças: brincar livre, ato lúdico (Quadro 2), 

brincar direcionado, recurso pedagógico (Quadro 3) e brincar tradicional, resgate da 

cultura infantil (Quadro 4). Esses procedimentos integraram a pré-análise e 

resultaram na decodificação das informações. As mensagens foram analisadas “a 

fim de produzir inferências sobre: as características do texto; as causas e/ou 

antecedentes das mensagens; e os efeitos da comunicação” (FRANCO, 2008, p. 

24). Importa salientar que, quando iniciamos o processo de interpretação das 

mensagens, quando 

 
procuramos indagações acerca de “quem” e acerca do “por que” de 
determinado conteúdo, estamos trabalhando com o ponto de vista do 
produtor. E, neste caso, três pressupostos básicos garantem 
relevância a esse enfoque: 
1. Toda mensagem falada, escrita ou sensorial contém, 

potencialmente, uma grande quantidade de informações sobre 
seu autor: suas filiações teóricas, concepções de mundo, 
interesses de classe, traços psicológicos, representações sociais, 
motivações, expectativas, etc. 

2. O produtor/autor é antes de tudo um selecionador e essa seleção 
não é arbitrária. Da multiplicidade de manifestações da vida 
humana, seleciona o que considera mais importante para “dar o 
seu recado” e as interpreta de acordo com seu quadro de 
referência. Sendo o produtor, ele próprio, um produto social, está 
condicionado pelos interesses de sua época, ou classe a que 
pertence. E, principalmente, ele é formado no espírito de uma 
teoria da qual passa a ser o expositor. Teoria que não significa 
“saber erudito” e nem se contrapõe ao “saber popular”, mas que 
transforma seus divulgadores muito mais em executores de 
determinadas concepções de seus próprios senhores. 

3. A “teoria” da qual o autor é o expositor orienta sua concepção da 
realidade. Tal concepção (consciente ou ideologizada) é filtrada 
mediante seu discurso e resulta em implicações extremamente 
importantes, para quem se propõe fazer análise de conteúdo. 
(FRANCO, 2008, p. 25).       

 

No caso específico deste estudo, é preciso considerar que a criança, ao 

produzir uma mensagem, informa seus interesses, representa ideias sobre a vida, 
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utiliza elementos e símbolos que manifestam significados. Essas significações, após 

serem interpretadas, geraram outros dados que foram reunidos nos quadros 2, 3 e 4 

(apresentados no Capítulo III) e permitiram a realização das análises por meio das 

inferências teóricas, “já que a informação puramente descritiva, sobre o conteúdo, é 

de pequeno valor” (FRANCO, 2008, p. 30). 

O Quadro 2 (brincar livre, ato lúdico) reúne informações sobre como as 

crianças brincam livremente, os locais onde ocorrem as brincadeiras, do que 

brincam, com que frequência e quais os brinquedos que utilizam. No Quadro 3 

(brincar direcionado, recurso pedagógico) estão registradas as atividades sugeridas 

como brincadeira pelo professor, informações sobre como o professor utiliza o 

brincar como recurso da sua prática educativa. O Quadro 4 (brincar tradicional, 

resgate da cultura infantil) registra os relatos dos pais ao resgatarem, nas 

lembranças da infância, as brincadeiras e brinquedos preferidos.   

As interpretações e as categorias agrupadas nos quadros, assim como as 

imagens digitalizadas das atividades das crianças, guiaram as análises 

desenvolvidas neste estudo.  

A política pública do Ensino Fundamental de nove anos, sua implementação 

em forma de lei, orientações e aplicações são o foco do capítulo I, assim como as 

implicações para o currículo. É também apresentado um resgate histórico da 

Educação Infantil e abordada a articulação entre a Educação Infantil e os anos 

iniciais do Ensino Fundamental.     

O capítulo II trata das propostas curriculares para a infância, com ênfase nos 

temas: Emília-Romanha e a qualidade para as redes, Bambini e as redes de 

relacionamento social, High Scope e a aprendizagem ativa. A análise dos dados é 

contemplada no capítulo III, que dá ênfase ao conteúdo das atividades realizadas 

pelas crianças que participaram deste estudo. Para discussão dos resultados se 

tomou como base os dados registrados nos quadros 2, 3 e 4 e o referencial teórico.  

Esta pesquisa possibilitou uma importante reflexão sobre os processos que 

aproximam e distanciam os currículos das duas etapas da Educação Básica 

(Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental), colocando em pauta 

propostas curriculares que buscam integrar a infância e assegurar o direito da 

criança de brincar e aprender.      
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CAPÍTULO I 

A POLITÍCA PÚBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS 

 

 

1.1 Ensino Fundamental de nove anos 

 

 

O Ensino Fundamental está previsto na Constituição Federal (BRASIL, 1988), 

que define a educação como direito de “todos” e dever do Estado, ou seja, é 

obrigação do poder público ofertar escolas e ensino. É importante destacar que esse 

documento declara como princípios do ensino  

 
não só a igualdade de condições de acesso e permanência, mas a 
correspondente obrigação de oferta de uma escola com um padrão 
de qualidade que possibilite a todos os brasileiros e brasileiras [...] 
cursar uma escola com boas condições de funcionamento e de 
competência educacional,  em termos de pessoal, material, recursos 
financeiros e projeto pedagógico, que lhes permita identificar e 
reivindicar a "escola de qualidade comum" de direito de todos os 
cidadãos” (ARREALO, 2005, p. 1040). 
 

  A constitucionalização desse direito já anunciava necessárias mudanças no 

ensino, mesmo que isso viesse a acontecer somente 18 anos depois, com a 

implantação do Ensino Fundamental de nove anos. Esse foi um dos caminhos para 

que o direito constitucional de assegurar a permanência na escola e oferecer 

educação de qualidade a todo e qualquer cidadão brasileiro se concretizasse 

inicialmente nos documentos oficiais, para então partir para o plano da execução.   

Esse recente capítulo da história da educação brasileira começa com a 

promulgação da Lei 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, que altera a redação dos 

arts. 6º, 32 e 87 da Lei 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, dispondo sobre a duração de nove anos para o Ensino 

Fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos seis anos de idade (BRASIL, 

2006). 

Alves (2009, p. 262) apresenta as mudanças que ocorreram na lei e que 

passaram a vigorar com a seguinte redação: 
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Art. 6º. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos 
menores, a partir de seis anos de idade, no ensino fundamental.                                        
Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) 
anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de 
idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão. 
Art. 87. [...] 
§ 2º O poder público deverá recensear os educandos no ensino 
fundamental, com especial atenção para os grupos de 6 (seis) a 14 
(quatorze) anos de idade e de 15 (quinze) a 16 (dezesseis) anos de 
idade. 
§ 3º [...] 
I. matricular todos os educandos a partir dos 6 (seis) anos de idade 
no ensino fundamental. 

 

A política do Ensino Fundamental dos nove anos é fato, é direito e é lei. 

Segundo Cury (2000, p. 35), “como se trata de um direito, é preciso que ele seja 

garantido e para isso a primeira garantia é que ele esteja inscrito em lei de caráter 

nacional”. Então nos resta conhecê-la, compreender suas implicações, para fazer 

com que ela seja cumprida. A lógica seria essa, porém, é necessário que todos os 

profissionais de ensino, pais/responsáveis e sociedade não poupem esforços e 

participem ativamente na elaboração de um novo projeto de educação.       

O Parecer 18/2005 do Conselho Nacional de Educação (CNE) acentua esses 

aspectos ao considerar que 

 
b) [...] é preciso que se mobilizem, prontamente, todas as instâncias 
dos sistemas de ensino, para que educadores e as lideranças 
comunitárias assumam o papel protagonista na elaboração de um 
novo projeto político-pedagógico do Ensino Fundamental, bem como 
para o conseqüente redimensionamento da Educação Infantil. 
c) O projeto político-pedagógico escolar, para o Ensino Fundamental 
de 9 (nove) anos, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos 
de idade, deve considerar com primazia as condições sócio-culturais 
e educacionais das crianças da comunidade e nortear-se para a 
melhoria da qualidade da formação escolar, zelando pela oferta 
eqüitativa de aprendizagens e o alcance dos objetivos do Ensino 
Fundamental, conforme definidos em norma nacional (BRASIL, 
2005b, p. 2). 

 

O documento relata que são muitas as questões de ordem interpretativa e de 

orientação provenientes das pessoas envolvidas no processo.  

 
Com efeito, a antecipação da idade de escolaridade obrigatória é 
medida que incide na definição do direito à educação e do dever de 
educar [...] Amplia direitos do cidadão e deveres, exigindo 
providências das famílias, das escolas, das mantenedoras públicas e 
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privadas e dos órgãos normativos e de supervisão dos sistemas de 
ensino (BRASIL, 2005b, p. 1). 
 

Direitos e responsabilidades são palavras de ordem. O direito à educação não 

é o direito a mais uma vaga na escola, a ocupar mais uma carteira, mas sim o direito 

a uma educação de qualidade. E a efetivação dele implica responsabilidade dos 

familiares, professores, gestores e sociedade. É responsabilidade da família 

matricular, acompanhar e cobrar das instituições o cumprimento da lei. É 

responsabilidade das instituições de ensino promover todas as ações necessárias 

para que o direito à educação das crianças de seis, sete, oito, nove e dez anos se 

cumpra com qualidade e na medida certa. 

 

             

1.2 Implicações para o currículo 

 

 

A política de Ensino Fundamental de nove anos mobilizou o Ministério da 

Educação (MEC), as Secretarias de Educação, gestores, professores, 

pesquisadores e outros agentes sociais em torno de vários encontros regionais para 

discutir com os estados e municípios como implementar a ampliação. Esses 

encontros suscitaram muitas dúvidas, questionamentos, reflexões e contribuições 

que auxiliaram na elaboração de documentos que serviram para informar, apoiar e 

orientar a prática da lei dos nove anos nos estabelecimentos de ensino e na 

sociedade.  

Os documentos Ampliação do Ensino Fundamental para nove anos: relatório 

do programa (BRASIL, 2004a), Ensino Fundamental de nove anos: orientações 

gerais (BRASIL, 2004b), Ampliação do Ensino Fundamental para nove anos: 3º 

relatório do programa (BRASIL, 2006b) e Ensino Fundamental de nove anos: 

orientações para a inclusão da criança de seis anos (BRASIL, 2006c) contribuíram 

“para complementar as informações durante o processo” e “desenvolver um canal 

contínuo de comunicação com os sistemas de ensino estaduais e municipais, as 

diversas entidades e a sociedade” (BRASIL, 2004a, p. 2). 

Nesses documentos, as implicações com o currículo, ou seja, as mudanças 

curriculares necessárias para a implantação da lei, começaram a ser apresentadas 
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como sugestões. Primeiramente, no documento Ampliação do Ensino Fundamental 

para nove anos: relatório do programa (BRASIL, 2004a), elaborado com o objetivo 

de informar as ações desenvolvidas no Programa de Ampliação do Ensino 

Fundamental, o Ministério da Educação iniciou as ações do programa por meio de 

sete encontros regionais com os sistemas interessados na ampliação. Nesses 

encontros foram sugeridos muitos aspectos para serem abordados no documento de 

orientações gerais. Destaca-se aqui somente os relacionados ao currículo: 

 

• Aprofundamento da concepção de infância, de alfabetização e letramento. 

• Reestruturação da proposta pedagógica para o Ensino Fundamental de 

nove anos, com ênfase nas dimensões do desenvolvimento humano. 

• Ênfase ao lúdico e ao brincar nas metodologias. 

      

Esses aspectos geraram algumas indagações feitas pelos participantes dos 

encontros regionais promovidos pela Secretaria de Educação Básica (SEB) do MEC: 

“O currículo para a criança de seis anos no Ensino Fundamental será o currículo 

desenvolvido na pré-escola/3º período ou o desenvolvido na atual 1ª série do Ensino 

Fundamental? Ou será uma fusão de ambos?”. 

Os profissionais da educação se questionam sobre o que ensinar para as 

crianças de seis anos. Mas a questão é bem mais complexa, porque pressupõe 

mudanças na proposta curricular e isso envolve múltiplos aspectos culturais, sociais, 

políticos, nível de desenvolvimento e faixa etária da criança. Caberia então, antes, 

indagar: Quem é a criança de seis anos? Como ela aprende? O que ensinar para 

ela?  

No documento Ensino Fundamental de nove anos: orientações gerais 

(BRASIL, 2004b, p. 10), as referências ao currículo são pontuais. Questiona-se a 

estrutura por meio de organização de conteúdos e busca-se saber se essa é a única 

possibilidade de concebê-lo. Então surgem as questões: “Quais seriam os critérios e 

a sequência dos conteúdos listados?” e “Será que a abordagem dos saberes parte 

do conhecimento que os alunos trazem do seu grupo social?”. A proposta busca 

novos saberes, sugeridos por meio do cotidiano dos alunos. 

Já o documento Ampliação do Ensino Fundamental para nove anos: 3º 

relatório do programa, expressa a importância de apoiar e assegurar o cumprimento 

da lei.   
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O primeiro ano do ensino fundamental de nove anos não se destina 
exclusivamente à alfabetização. Mesmo sendo o primeiro ano uma 
possibilidade para qualificar o ensino e a aprendizagem dos 
conteúdos da alfabetização e do letramento, não se deve priorizar 
essa aprendizagem como se fosse a única forma de promover o 
desenvolvimento das crianças dessa faixa etária. É importante que o 
trabalho pedagógico implementado possibilite ao aluno o 
desenvolvimento das diversas expressões e o acesso ao 
conhecimento nas suas diversas áreas (BRASIL, 2006b, p. 10). 

 

O que se pode observar é que esse documento recomenda uma 

reorganização curricular com mudanças que visem promover o desenvolvimento 

integral do aluno. A inserção das crianças/alunos de seis anos serviu para abalar a 

ideia de que alfabetização e o letramento só aconteciam na primeira série do Ensino 

Fundamental de oito anos, não sendo compreendido como um processo que se dá 

ao longo de todas as séries iniciais. Alfabetização tem relevância, mas é também 

mais um dos processos que precisam acontecer para o desenvolvimento integral do 

sujeito. 

O documento Ensino Fundamental de nove anos: orientações para a inclusão 

da criança de seis anos, acentua o resgate do direito de viver a infância, da 

individualidade e da singularidade de ser “criança”. Também apresenta as medidas 

necessárias para “subsidiar a prática pedagógica nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental” (BRASIL, 2006c, p. 9). Esse documento é a junção de dez textos com 

temas relevantes para a implantação do Ensino Fundamental de nove anos, mas as 

“possibilidades apresentadas [...] não bastam, não abrangem a diversidade da nossa 

escola em suas necessidades curriculares” (BRASIL, 2006c, p. 12). No entanto, elas 

motivam reflexões pertinentes. Desses textos, destacam-se aspectos relacionados 

às mudanças necessárias na estrutura do currículo: 
 

• O desenvolvimento humano, a cultura e o conhecimento como dimensões 

para a reestruturação dessa etapa de ensino. 

• Repensar o rótulo “alunos do ensino fundamental”. 

• O brincar como princípio para a prática pedagógica. 

• Possibilidades de expressão por meio da “dança, a música, a arte, o 

teatro...”. 
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• Os conteúdos que compõem as áreas do conhecimento “e a relação delas 

entre si em uma perspectiva de menor fragmentação do saberes no 

cotidiano escolar”.   

• Ênfase na alfabetização nesse primeiro ano/série do ensino fundamental. 

• O projeto pedagógico assegura a flexibilidade dos “tempos e dos espaços 

na lógica da diversidade, da pluralidade, da autonomia, da criatividade, dos 

agrupamentos e reagrupamentos dos estudantes”.   

• Avaliação que não lança mão da observação, do registro e da reflexão 

constante do processo de ensino-aprendizagem. 

• Elaboração de atividades que proporcione resultados mais eficientes para a 

aprendizagem dos estudantes. Enfim, atividades elaboradas não como 

meros modelos, mas como subsídios ao planejamento da prática.   

 

Observa-se que os documentos já produzidos indicam que há muito para se 

produzir e trabalhar na implantação dessa política educacional, principalmente no 

que se refere às estruturas curriculares e às ações pedagógicas dos professores, 

ainda pautadas em saberes cristalizados, e à resistência deles a um novo projeto e a 

uma nova prática pedagógica. Diante disso, considero oportuno e relevante 

investigar como está sendo realizado no chão da sala de aula, na escola, a 

implantação desse novo currículo e todas as suas implicações, dada a sua 

relevância no contexto educacional e social. 

 

             

1.3 Educação Infantil 

 

 

A Educação Infantil situa-se hoje no contexto político nacional como a primeira 

etapa da Educação Básica — conceito novo trazido pela Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB), segundo Cury (2000). Esse atendimento das crianças de zero a seis anos 

não é obrigatório, mas é reconhecido na Constituição de 1988 e reafirmado no 

Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990) e na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (BRASIL, 1996a). É importante ressaltar que pela primeira 

vez a legislação brasileira instituiu a Educação Infantil como direito da criança e 
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dever do Estado. É opção da família usufruir ou não desse benefício, mas é 

“obrigação” do Estado assegurar vagas em creches e escolas, garantindo o 

cumprimento da lei, se assim for o desejo dos pais. É fato que todas essas 

determinações legais forçaram os municípios e estados a investirem na Educação 

Infantil como nunca antes no Brasil. 

O reconhecimento desse direito, registrado e instituído nos documentos 

oficiais nos anos de 1990, é o resultado de debates educacionais no Brasil nos 

últimos 20 anos. Também são parte de uma história coletiva de intelectuais, 

militantes e movimentos sociais que lutaram e lutam por uma Educação Infantil com 

“objetivos em si mesma”, desconstruindo a ideia anterior de educação guardiã, 

preparatória e compensatória historicamente construída nos últimos 30 anos.  

O atendimento às crianças pequenas aparece historicamente como reflexo 

de acontecimentos sociais, econômicos e políticos que ocorreram na Europa, 

especialmente na França e na Inglaterra a partir do século XVIII. Ela surgiu com a 

necessidade de afastar as crianças pobres do trabalho que o sistema capitalista 

em expansão lhes impunha, além de guardar as crianças órfãs e filhas de 

trabalhadores, ou seja, um atendimento assistencialista com a função “precípua de 

guarda das crianças” (KRAMER, 1984, p. 29). 

No século XIX surgiu uma nova função para a então “pré-escola”, 

relacionada mais à ideia de “educação” do que somente à de assistência. Isso 

ocorreu quando foram criados 

 
os jardins de infância por Froebel, nas favelas alemãs, por 
Montessori nas favelas italianas; por Reabody, nas americanas etc. A 
função dessa pré-escola era a de compensar as deficiências das 
crianças, sua miséria, sua pobreza, a negligência de suas famílias 
(KRAMER, 1984, p. 29).  
 

Percebe-se que as “origens remotas” da educação das crianças pequenas, 

associadas à ideia de assistir e educar, confundem-se com as origens da 

educação compensatória, tão disseminada nas últimas décadas.  

Mas foi somente após a II Guerra Mundial, nos Estados Unidos e na Europa, 

que a ideia da educação para as crianças com a função compensatória recebeu 

reforços e estratégias mais planejadas.  

 
As influências das teorias e do desenvolvimento infantil e da 
psicanálise, por um lado, os estudos lingüísticos e antropológicos, 
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por outro, aliados a pesquisas que procuravam correlacionar 
linguagem e pensamento com rendimento escolar, determinaram a 
elaboração da abordagem da privação cultural. Esta veio 
fundamentar e fortalecer a crença na pré-escola como instância 
capaz de suprir as “carências”, “deficiências” culturais, lingüísticas e 
afetivas das crianças provenientes das classes populares (KRAMER, 
1984, p. 29). 

 

Tal abordagem seguia a ideia de uma educação com função preparatória, que 

daria conta de sanar todos os problemas relacionados com o fracasso escolar que 

atingia as crianças negras e filhas de migrantes daqueles países. A ideia de 

“preparação” se vinculava diretamente à ideia de “compensação de carências” 

infantis, por meio “do adestramento das crianças nas habilidades e conhecimentos 

que não possuíam” (KRAMER, 1984, p. 30). 

Foi com essa concepção de “educação compensatória” que a então “pré-

escola” — nomenclatura usada na época, não por acaso —, chegou ao nosso país 

na década de 1970. As políticas educacionais voltadas à educação das crianças de 

zero a seis anos sofreram influências das agências internacionais e dos programas 

desenvolvidos nos Estados Unidos e na Europa. Nos documentos oficiais do MEC e 

pareceres do então Conselho Federal de Educação, fica evidente a ideia de que a 

“pré-escola” poderia antecipar e salvar a escola regular de problemas futuros que 

poderiam levar as crianças ao fracasso escolar, ou seja, defendia-se e acreditava-se 

na educação compensatória. O que não fica claro é de que maneira os órgãos 

ligados à educação pretendiam prever “futuros” problemas de reprovação, se eles, 

por antecipação, já anunciavam o fracasso escolar da própria escola. Então só 

restava à “pré-escola” solucionar todos os “males educacionais”. 

A proposta apresentada pelo MEC em 1975 como modelo nacional de atenção 

à “pré-escola” não provocou mudanças no sistema educacional, mas “o debate 

crítico em torno destas questões motivou a busca de alternativas para as crianças 

brasileiras” (KRAMER, 2006, p. 32). 

As críticas a essa política educacional provocaram debates que buscaram 

outros caminhos, outras possibilidades que influenciaram e beneficiaram as políticas 

públicas implantadas na década de 1980. Tais benefícios surgiram como resposta a 

questionamentos provenientes dos enfoques teóricos das diversas áreas do 

conhecimento e como resultado de processos democráticos desencadeados pelas 

eleições para governos estaduais e municipais nos mesmos anos de 1980. O 
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momento era propício para buscar, na política educacional, alternativas que 

apoiassem as teorias que de certa forma denunciavam “a abordagem da privação ou 

carência cultural, então defendida por documentos oficiais do governo federal que 

definiam as crianças como carentes, deficientes, imaturas, defasadas” (KRAMER, 

2006, p. 799). Para a autora, é um grande equívoco pensar que o problema são as 

crianças.  

 
Ao contrário, estudos contemporâneos da antropologia, sociologia e 
da psicologia ajudaram a entender que às crianças foi imposta uma 
situação desigual; combater a desigualdade e considerar as 
diferenças é tarefa difícil embora necessária se a perspectiva que se 
objetiva consolidar é democrática, contrária à injustiça social e à 
opressão. Assim, ao mesmo tempo em que começaram a ter sua 
especificidade respeitada, as crianças passaram a ser consideradas 
– ao longo destes 30 anos – cidadãs, parte de sua classe, grupo, 
cultura. Assistência, saúde e educação passaram a ser 
compreendidas como direito social de todas as crianças (KRAMER, 
2006, p. 800). 
 

Nos dias atuais ainda se faz urgente combater a desigualdade, as injustiças 

sociais, respeitar as diferenças e compreender que as crianças são “criadoras de 

cultura e produzidas na cultura” (KRAMER, 2006, p. 801). Para poderem de fato ser 

reconhecidas e respeitadas na sua individualidade é preciso formular políticas que 

estabeleçam propostas curriculares para a educação infantil, mesmo que não exista 

“dotação orçamentária que viabilize a consolidação desses direitos na prática” 

(KRAMER, 2006, p. 801) — um dos problemas que impedem a consolidação e a 

ampliação da oferta dessa educação com qualidade. É também fundamental 

fortalecer a ideia de que as políticas são políticas de uma nação e não de um 

governo, ou seja, elas precisam ser efetivadas independentemente do partido 

político ou das linhas ideológicas do governo em exercício.  

Nas duas últimas décadas se buscou responder uma grande questão: “como 

garantir um paradigma norteador do projeto de educação infantil do país, 

respeitando a diversidade?” (KRAMER, 2006, p. 798). As políticas públicas, as 

academias, as práticas sociais contribuíram para pensar esse currículo que atenda à 

diversidade e à especificidade dessa etapa da educação. 

Os documentos curriculares da Educação Infantil — Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil - RCNEI (BRASIL,1998), diretrizes curriculares e 

parâmetros, como os Parâmetros nacionais de qualidade para a educação infantil 
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(BRASIL, 2006d) — romperam com a ideia de “educação infantil compensatória”, ou 

seja, uma Educação Infantil pensada, definida em relação ao Ensino Fundamental, 

que ainda existia até pouco tempo.  

É preciso pensar em uma proposta curricular que compreenda a “educação 

infantil com objetivos em si” (KRAMER, 1984, p. 32), que atenda as crianças e 

respeite sua individualidade, sua especificidade e sua infância, que promova o 

brincar e o aprender, ou seja, “que o trabalho pedagógico favoreça a experiência 

com o conhecimento” (KRAMER, 2006, p. 809), que organize o tempo e os espaços 

escolares, que favoreça aprendizagens, que acompanhe esse processo por meio de 

uma avaliação processual, que promova o desenvolvimento integral do indivíduo.  

 

 

1.4 A articulação entre Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 

Fundamental 

 

         

Para compreender a articulação entre Educação Infantil e anos iniciais do 

Ensino Fundamental primeiramente é preciso questionar: Qual a função da 

Educação Infantil? Qual a função dos anos iniciais do Ensino Fundamental? A 

Educação Infantil e o Ensino Fundamental “se constituem em um espaço de 

elaboração, sistematização e socialização do conhecimento científico e filosófico?” 

Como acontecem as práticas pedagógicas destes níveis de ensino?” (ROCHA, 

1991, p. 50). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais específicas para o Ensino Fundamental 

apresentam possibilidades de articulação entre esses níveis de ensino:  

 

A falta de articulação entre as diferentes etapas da Educação Básica 
tem criado barreiras que dificultam o percurso escolar dos alunos. 
Para a sua superação é preciso que o Ensino Fundamental passe a 
incorporar tanto algumas práticas que integram historicamente a 
Educação Infantil, assim como traga para o seu interior 
preocupações compartilhadas por grande parte dos professores do 
Ensino Médio [...] (BRASIL, 2010, p. 26).  

  

O documento apresenta a necessidade de articulação entre os níveis de 

ensino que antecedem e sucedem o Ensino Fundamental na Educação Básica. Para 
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que a continuidade ocorra entre os níveis, algumas práticas já realizadas na 

Educação Infantil poderiam ser incorporadas ao Ensino Fundamental. Os 

professores do Ensino Médio poderiam contribuir, realizando reuniões pedagógicas 

para planejar práticas que proporcionem a continuidade do processo educativo. 

Todas essas ações efetivas favoreceriam o bom desempenho dos estudantes que 

assim poderão dar continuidade aos seus estudos. 

 
Na perspectiva da continuidade do processo educativo 
proporcionada pelo alargamento da Educação Básica, o Ensino 
Fundamental terá muito a ganhar se absorver da educação infantil a 
necessidade de recuperar o caráter lúdico da aprendizagem entre as 
crianças seis a dez anos que frequentam as suas classes, tornando 
as aulas menos repetitivas, mais prazerosas e desafiadoras e 
levando à participação ativa dos alunos (BRASIL, 2010, p. 15).  

   

Independentemente do nível de ensino, a escola deve sempre oferecer todas 

as possibilidades de acesso ao conhecimento. Realizar essa oferta por meio de 

práticas lúdicas é o grande desafio. Resgatar os momentos lúdicos tão frequentes 

na Educação Infantil representa a possibilidade de integrar a criança, 

proporcionando a ela a garantia de aprender por meio do brincar no Ensino 

Fundamental.  

Para que a continuidade aconteça, principalmente nos anos iniciais, que estão 

mais próximos da Educação Infantil, é preciso rever as práticas pedagógicas do 

Ensino Fundamental; não abandoná-las, mas integrar ações e práticas curriculares 

que a criança já incorporou na Educação Infantil.  

 
À semelhança do que é feito na Educação Infantil, o Ensino 
Fundamental deve adotar formas de trabalho que proporcionem 
maior mobilidade às crianças nas salas de aula, explorar com elas 
mais intensamente as diversas linguagens artísticas, a começar pela 
Literatura, a utilizar mais materiais que proporcionem aos alunos 
oportunidade de racionar manuseando-os, explorando as suas 
características e propriedades e os seus impactos sobre outros 
(BRASIL, 2010, p. 15). 
 

O que é mais prazeroso e desafiador para a criança? Quando elas aprendem 

por meio da ação e refletem sobre esta ação ou quando aprendem por meio de 

memorização e repetição?  Ao interagir nos espaços, explorar os materiais, a 

criança se torna o centro do processo educativo. Ao memorizar e repetir, torna-se 

mera receptora de conteúdos. Mas memorizar e repetir também são práticas 
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necessárias na escola e na vida e podem ser articuladas às práticas lúdicas, por 

meio das cantigas de roda ou quando lemos livros com textos em rimas para as 

crianças.  

Algumas questões argumentadas por Kramer (2006) são relevantes para 

discutir e refletir sobre essa articulação: 

 
Que papel têm desempenhado a creche, a pré-escola e a escola? 
Que princípios de identidade, valores éticos e padrões de autoridade 
ensinam às crianças? As práticas contribuem para humanizar as 
relações? Como? As práticas de educação infantil e ensino 
fundamental têm levado em conta diferenças étnicas, religiosas, 
regionais, experiências culturais, tradições e costumes adquiridos por 
crianças e jovens no seu meio de origem e no seu cotidiano de 
relações? Têm favorecido às crianças experiências de cultura, com 
brinquedos, museus, cinema, teatro, com a literatura? (KRAMER, 
2006, p. 812). 

 

As indagações se apresentam como desafios necessários para o trabalho 

coletivo que teremos que realizar. Repensar o currículo, a proposta pedagógica que 

compreenda a “Educação Infantil com objetivos em si mesma”, e os anos iniciais do 

Ensino Fundamental como parte indissociável desse processo é o caminho para que 

a continuidade se efetive entre esses níveis de ensino na Educação Básica. 
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CAPÍTULO II 

PROPOSTAS CURRICULARES PARA A INFÂNCIA 

 

 

2.1 Propostas curriculares para a educação 

 

 

Pensar em uma organização de ideias e conteúdos, uma sistematização de 

ações intencionais, com objetivos elencados que prescrevem o ato pedagógico para 

a educação das crianças requer, antes de tudo, perguntar: “O que quer um 

currículo?” (CORAZZA, 2001, p. 9). Afinal, o que quer um currículo para a Educação 

Infantil? O que quer um currículo para o Ensino Fundamental? O que é necessário 

pensar para se estruturar um currículo que respeite o direito de ser criança, as 

especificidades da criança, o respeito à infância, o brincar lúdico que favoreça o 

desenvolvimento e a aprendizagem? O que esse currículo preciso nos dizer? 

São indagações necessárias para “poder analisar um currículo e o que vimos 

querendo com ele, enquanto educadoras/res, eticamente responsáveis pela criação, 

funcionamento e conseqüências de sua linguagem” (CORAZZA, 2001, p. 13). 

Pensar um currículo para Educação Infantil e para o Ensino Fundamental nos 

anos iniciais é pensar em quais bases epistemológicas ele vai ser gerado, criado, 

qual o caminho ele vai percorrer, quais os meios, os métodos para colocá-lo em 

funcionamento e quais resultados e consequências o currículo consegue refletir e 

anunciar. A conversa é séria diante da responsabilidade ética que os educadores 

têm ou deveriam ter de analisar o currículo da escola em que trabalham. 

E a função da Educação Infantil? Como pensá-la a partir da ideia de “objetivos 

em si mesma”, ou seja, “com a função de promover o desenvolvimento global e 

harmônico da criança” (ABRAMOVAY; KRAMER, 1984, p. 32)? Como pensar em um 

currículo que atenda a criança, sua individualidade, sua especificidade e seu tempo 

de ser criança?    

Uma das principais dúvidas diz respeito a quais ou qual concepção, teoria ou 

abordagem curricular contemplaria os mais relevantes procedimentos no ato de 

educar a criança, considerando sua fase de desenvolvimento, sua individualidade, 

sua especificidade.  
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Não existe uma teoria unificada da Educação que resuma todos os 
fenômenos do ato de educar. Entretanto os postulados da educação 
ativa orientam-se por um núcleo sólido em teorias e experiências, 
conectando o crescimento individual e social, que nos possibilitam 
(re)pensar e (re)construir o caminho para as práticas que tenham sua 
ênfase no processo vivenciado pelas crianças e não apenas nos 
resultados (PACHECO, 2005, p. 44). 

 

De fato não existe uma teoria unificada que englobe todos os procedimentos 

relevantes ao “ato de educar” as crianças em sua plena ação de desbravar o mundo 

à sua volta. Mas existem, sim, propostas e abordagens5 que já são praticadas na 

educação e que se organizam, se estruturam e se apoiam no ator principal desse 

processo: a criança.  

Pacheco (2005, p. 42) aponta algumas possibilidades de currículos e 

abordagens que direcionam suas ações para a criança, pautando-se “numa 

concepção de criança forte que não é fragmentada por faixas etárias, ao contrário, 

mantém uma visão longa e contínua de desenvolvimento, tendo como ênfase o 

processo e não os resultados”. O currículo High Scope e Reggio Emilia são, para a 

autora, exemplos de propostas de Educação Infantil que “apesar de serem distintas, 

possuem um objetivo comum, qual seja, o de favorecer a produção da autonomia da 

criança, rejeitando a dicotomia entre o brincar e o aprender” (PACHECO, 2005, p. 

44). 

Uma proposta de Educação Infantil, citada por Faria6 (2004), é a abordagem 

gestada e desenvolvida na região italiana de Emília-Romanha. Segundo a autora, 

 
pode-se ver que a área da educação infantil italiana vem construindo 
teorias, políticas, e práticas no contexto de uma pedagogia que 
contempla a especificidade da criança de 0 a 6 anos, distinta da 
criança que freqüenta a escola obrigatória, a escola elementar que lá 
começa com 6 anos (FARIA, 2004, p. 15). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Das três propostas aqui apresentadas, Emília-Romanha, Bambini e High Scope, a última será um 

pouco mais explorada, pois foi vivida intensamente pela pesquisadora quando professora da 
Educação Infantil (2004 a 2006). 
6
 Faria (2004, p. 16) chama a atenção para a importância de termos um olhar sensível para o curso 

dessa pedagogia da infância, como mais uma referência — jamais como um modelo, porque isso 
“destruiria toda a abordagem italiana” — que nos oriente “para a construção de nossa pedagogia 
macunaímica para além do cognitivismo”. 
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2.1.1 Emília-Romanha e a qualidade nas redes para a infância 

 

 

Para apresentar esta abordagem de Educação Infantil, toma-se como 

referência o livro “O projeto pedagógico da creche e a sua avaliação: a qualidade 

negociada”7, organizado por Anna Bondioli (2004), que apresenta o percurso 

pedagógico-político das creches da região Emília-Romanha, pautado numa proposta 

pedagógica que se apoia no respeito à criança e à infância.  

A “qualidade negociada” (ou a avaliação) da Região Emília- Romanha busca 

promover padrões de qualidade por meio de uma avaliação compartilhada que 

desenvolva o compromisso político e pedagógico com todos os sujeitos envolvidos 

nesse projeto para garantir a “qualidade” nas redes para a infância dessa região na 

Itália.  

A proposta italiana considera a qualidade negociada como o caminho para o 

respeito à infância e a criança, considerando que “a qualidade tem natureza 

transacional; a qualidade tem natureza participativa; a qualidade tem natureza auto-

reflexiva; a qualidade tem natureza contextual e plural; a qualidade é um processo e 

a qualidade tem natureza transformadora” (BONDIOLI, 2004, p. 16). O alcance 

dessa qualidade pressupõe o envolvimento de todos que têm responsabilidade para 

com a rede educativa. 

 
A qualidade não é um dado de fato, não é um valor absoluto, não é 
adequação a um padrão ou a normas estabelecidas a priori e do alto. 
Qualidade é transação, isto é, debate entre os indivíduos e grupos 
que têm um interesse em relação à rede educativa, [...] trabalham 
para explicar e definir, de modo consensual, valores, objetivos, 
prioridades, ideias sobre como é a rede para a infância e sobre como 
deveria ou poderia ser (BONDIOLI, 2004, p. 14).  

 

Segundo Bondioli (2004, p. 14), cada ator social (creche, administradores, 

responsáveis locais, coordenadores pedagógicos, educadoras de creche, famílias e 

auxiliares) “propõe um ponto de vista próprio em relação à qualidade da creche, a 

partir da própria ótica [...] e age dentro da creche de acordo com fins e modalidades 

nem sempre sinérgicos”. 

                                                           
7 Este livro aborda a avaliação em creches, que não é o foco desta pesquisa, mas contribui 
significativamente para nossas reflexões sobre o projeto pedagógico da Educação Infantil e a 
construção de uma pedagogia da infância que reflete nos procedimentos curriculares. 
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Enfim, perseguir a qualidade indica uma “negociação entre os atores sociais”, 

para “que resulte em um trabalho produtivo” (BONDIOLI, 2004, p. 2). A ideia de 

qualidade não privilegia somente um ponto de vista nem aponta para um objetivo 

apenas. 

 
A idéia de que a qualidade tenha uma natureza negociável não 
significa que não existe [...] um ponto de vista “mais objetivo” que 
outros, em função do papel específico desempenhado por um 
determinado ator dentro da instituição. Significa, ao contrário, 
reconhecer a natureza ideológica, valorativa da qualidade e 
considerar o embate entre pontos de vista, ideias e interesses um 
recurso e não uma ameaça (BONDIOLI, 2004, p. 15). 

  

Esse pode ser um caminho para se alcançar qualidade na Educação Infantil, 

pautada no respeito à criança, que é ou deveria ser o principal ator social de 

qualquer proposta, abordagem ou teoria direcionada à própria criança. 

Outro aspecto destacado por Bondioli e considerado por ela como decisivo e 

de “natureza transformadora da qualidade” é a participação: 

 
A dimensão participativa, o confronto de pontos de vista, a 
negociação de fins e objetivos, a reflexão sobre “boas práticas”, a 
derivação “plural” e contextual daquilo que chamamos qualidade, 
sem até agora defini-la, substanciam-se, assumem valor quando 
produzem uma “transformação para melhor” em todos aqueles que 
estão envolvidos na creche, mesmo que em posições diferentes. 
Desse ponto de vista, cai por terra a tradicional divisão dos atores 
sociais entre os servidores e destinatários, entre clientes internos e 
externos. O processo com que se faz, se assegura, se verifica, se 
contextualiza, se declina a qualidade é uma “co-construção” de 
significados em torno da instituição e da rede, uma reflexão 
compartilhada que enriquece os participantes, uma troca e uma 
transmissão de saberes (BONDIOLI, 2004, p. 17). 

 

Trata-se, nessa perspectiva, de uma busca de qualidade que envolve todos os 

agentes diretos e indiretos que negociam e pensam a Educação Infantil como um 

processo dialético que busca refletir sobre as boas práticas num processo dialógico, 

participativo, compartilhado. 

Quem sabe não é isso que falta na educação voltada à infância no Brasil. Será 

que os diálogos entre os atores sociais (políticas públicas, escola, família e 

comunidade) são ou foram suficientes no país? Será que a qualidade da educação é 

pensada dialeticamente nas instituições que atendem as crianças? O que é preciso 
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contemplar no currículo de Educação Infantil para oferecer qualidade a todos os 

atores sociais envolvidos? 

O projeto pedagógico voltado para a infância desenvolvida na região de 

Emília-Romanha apresenta o compromisso político articulado com a qualidade 

pedagógica no trabalho realizado na creche por todos os atores sociais. Nessa 

proposta italiana, a qualidade não depende somente de um integrante, mas de um 

grupo em torno de um objetivo preciso: o bem-estar da criança, por meio da adoção 

de boas práticas educativas.  

Tais práticas se consolidam com base em lei regional que declara, nos seus 

princípios, que as crianças são reconhecidas como sujeitos, pessoas de direitos 

individuais, jurídicos e sociais e não apenas como simples usuários da creche. A 

definição de creche e como elas podem garantir boas oportunidades de crescimento 

para todas as crianças são questões de interesse público. A creche não é apenas 

mais um órgão público que realiza tarefas básicas e não diz respeito apenas às 

famílias que dela usufruem, às crianças que a frequentam ou aos educadores que 

nela trabalham; diz respeito a toda sociedade civil. Por isso a infância é 

compreendida como “um bem público, que deve ser salvaguardado e cultivado, da 

mesma forma, pelos menos, com a qual se considera um bem público o ambiente ou 

o patrimônio artístico de uma cidade” (BONDIOLI, 2004, p. 66). 

A qualidade negociada ocorre quando os atores sociais articulam ao cotidiano 

infantil as teorias, as políticas e as práticas educativas voltadas ao interesse da 

criança. Todos esses aspectos devem contemplar as especificidades das crianças 

de zero a seis anos e o direito de brincar, porque as brincadeiras e os momentos 

lúdicos são compreendidos como comportamentos diretamente pertencentes ao 

cotidiano infantil.  

 

 

2.1.2 Bambini e as redes de relacionamento social 

 

 

Bambini, outra abordagem italiana para a educação na infância, é adotada nas 

cidades de médio porte localizadas na região norte da Itália: Reggio Emilia, Parma, 

Módena e Pistoia. Serve de caminho para também pensar propostas pedagógicas 

que se diferem na organização dos procedimentos curriculares e apontam para “um 
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objetivo comum, qual seja, favorecer a produção da autonomia da criança, rejeitando 

a dicotomia entre o brincar e o aprender” (PACHECO, 2005, p. 44). 

Uma das características da cultura italiana é a intensa focalização na criança. 

Provavelmente por demonstrar esse respeito à criança e à infância essa abordagem 

centra seus esforços em programas para a educação da criança, dando ênfase à 

cultura que se constrói sobre valores que dizem respeito às redes de relacionamento 

das quais fazem parte as crianças, os professores e a equipe de trabalho. A 

educação das crianças (foco intenso da abordagem) é pensada a partir de duas 

perspectivas: uma se refere à integração da criança 

 
no meio em que vive (facilitando, por exemplo, o desenvolvimento de 
tudo aquilo que é mútuo e compartilhado) e outra diz respeito à sua 
individualidade (facilitando aquilo que é único e criativo em cada 
criança). Cada criança é valorizada como criança, não somente pelo 
que os adultos querem que ela venha a se tornar no futuro 
(GANDINI; EDWARDS, 2002, p. 16). 

    

As crianças se relacionam e interagem por meio das redes de relacionamento 

nas quais estão inseridas e que buscam integrá-las, respeitando sua singularidade e 

suas necessidades individuais. 

Os professores e a equipe de trabalho oferecem segurança e apoio emocional 

às crianças e também valorizam o tempo reservado à discussão, à supervisão e à 

reflexão. Eles compartilham o tempo, a supervisão e refletem sobre a participação 

nas tarefas mútuas que provocam discussões baseadas na experiência e na 

observação que ambos supervisionaram. A supervisão é altamente valorizada por 

sua utilidade, pois todos os participantes aprendem e crescem juntos.   

Os pais e a família também participam, com os administradores, professores e 

representantes da comunidade, dividindo as responsabilidades na administração das 

instituições. Segundo Mantovani (2002, p. 58), a administração com base na 

comunidade se originou “como princípio político e tinha como objetivo garantir o 

controle democrático dos serviços públicos por parte dos usuários, com a 

participação de representantes de outras instituições comunitárias em diretórios 

escolhidos por votação”.  

Há mais de 30 anos a educação da primeira infância é responsabilidade, é 

comprometimento de toda sociedade italiana que pensa junto maneiras de melhor 

atender a criança em seu desenvolvimento, e “não a necessidade de ter alguém que 
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cuide dela por algumas horas, que ocupa um lugar central no planejamento dos 

programas” (MANTOVANI, 2002, p. 44). 

Outra ação importante relacionada à família, principalmente às mães, consiste 

em “fazer observações acuradas sobre a relação mãe-filho” nas entrevistas com os 

professores, descrevendo os hábitos, a autonomia e as capacidades das crianças. 

Objetiva-se aproximação do professor com a família, para “compartilhar sua 

responsabilidade com os pais sem perder de vista sua função, ajudar as mães a se 

sentirem importantes, compreendidas e apoiadas” (MANTOVANI, 2002, p. 56). É 

uma parceria “genuína” com os pais. 

O professor é preparado para se tornar uma pessoa sensível e inspiradora, 

capaz de criar situações que ajudem a criança na integração ao ambiente escolar e 

planejar ambientes aconchegantes e seguros para as crianças se sentirem 

protegidas e estimuladas. O professor é visto como o “responsável pela criança, 

como mediador da socialização” (MANTOVANI, 2002, p. 55).  

 
O papel do professor não se limita a preparar e organizar o ambiente 
para a implementação dos projetos e das atividades. Ele deve 
também se envolver nas atividades das crianças. Quando o 
professor está atento e envolvido nos jogos, o significado das 
atividades e das palavras das crianças é maior. Os comentários 
sobre o que está acontecendo incentivam a curiosidade, a percepção 
e a expressividade das crianças, ajudando-as a reconhecerem seus 
pensamentos e a compartilhá-los com o grupo (GALARDINI; 
GIOVANNINI, 2002, p. 123). 

 

O professor estimula o interesse e a criatividade da criança de maneira que 

ela possa refazer, avançar e desenvolver sua investigação. A observação e o 

registro do professor também são aspectos relevantes nessa abordagem e incluem 

recursos como blocos de notas, fotografias, gravação de áudios e filmagens. É por 

meio da observação atenta que o professor poderá conhecer os interesses e as 

descobertas da criança para, a partir disso, encontrar uma maneira de apoiá-la no 

momento da exploração nos materiais e espaços. 

 
Através da observação e da escuta atenta e cuidadosa das crianças, 
podemos encontrar uma forma de realmente enxergá-las e conhecê-
las. Ao fazê-lo, tornamo-nos capazes de respeitá-las pelo que elas 
são e pelo que elas querem dizer. Sabemos que, para um 
observador atento, as crianças dizem muito, antes mesmo de 
desenvolverem a fala. Já nesse estágio, a observação e a escuta são 
experiências recíprocas, pois ao observarmos o que as crianças 
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aprendem, nós mesmos aprendemos (GANDINI; EDWARDS, 2002, 
p. 152). 

 

A preparação dos ambientes (organização dos espaços e materiais) fazem 

parte do planejamento da aula e é pensada com “o objetivo de que as crianças 

possam aprender a partir da exploração e da descoberta, ao invés do ensino direto” 

(GANDINI; EDWARDS, 2002, p. 45). Constata-se que essa abordagem respeita e 

prioriza o interesse da criança ao brincar, pois dirige “atenção cuidadosa aos 

períodos de transição e às rotinas diárias, [...] reservando tempo suficiente para o 

jogo simbólico e livre por parte das crianças” (GANDINI; EDWARDS, 2002, p. 52). 

O currículo se organiza por meio de planejamentos que buscam responder a 

questionamentos gerados pelas observações, que são analisadas e interpretadas de 

modo a auxiliar na construção de teorias que compreendam a ação da criança. A 

proposta “apresentada e explicada inclui a criança como um participante ativo no 

processo de seleção curricular, além de exigir que os currículos sejam flexíveis e 

fluidos” (GANDINI; EDWARDS, 2002, p. 45).  

Os currículos devem ser bem elaborados, dinâmicos e flexíveis para se 

adaptarem ao interesse das crianças. Na sua elaboração, os educadores precisam 

“antever os estágios de desenvolvimento, mas também permitir variações individuais 

no estilo de aprendizagem e ser suficientemente abertos em suas abordagens para 

responder a todos os campos do desenvolvimento simultaneamente” (GANDINI; 

EDWARDS, 2002, p. 45). 

Essa abordagem compreende a criança como o ator principal, “a imagem da 

criança e o ambiente em que ela vive como princípio fundamental” (RINALDI, 2002, 

p. 76), e tem como foco a criança e todos os seus relacionamentos (família, 

professores, outras crianças) todo o seu contexto social. A criança aprende por meio 

da relação com o contexto cultural e social.  

É importante abordar qual a definição de imagem da criança que se tem ou 

que se deseja, qual imagem cultural e social é relevante ter das crianças. “A imagem 

da criança é, portanto, um fator determinante na definição da identidade social e 

ética do sujeito. É o fator determinante na definição do contexto educacional como 

direito das crianças e das famílias” (RINALDI, 2002, p. 76). A autora descreve a 

imagem da criança como 
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alguém que experimenta o mundo, que se sente uma parte do 
mundo desde o momento do nascimento; uma criança que está cheia 
de curiosidade, cheia de desejo de viver; uma criança que tem muito 
desejo e grande capacidade de se comunicar desde o início da vida; 
uma criança que é capaz de criar mapas para própria orientação 
simbólica, afetiva, cognitiva, social e pessoal. Por causa de tudo isso, 
uma criança pequena pode reagir com um competente sistema de 
habilidades, estratégias de aprendizagem e formas de organizar seus 
relacionamentos (RINALDI, 2002, p. 76). 

 

Para os defensores da abordagem italiana, a criança reflete a imagem de que 

é competente, ativa e crítica, que pode ser vista como um desafio ou como um 

problema. De qualquer forma a criança não é fácil.  Mas ela é um sujeito que está lá, 

aqui (família, escola, posto de saúde, na rua, na igreja, no cinema, na vida...) e que 

produz, sim, mudança em qualquer sistema do qual faça parte.  

 
Imagine o quanto pode mudar nossa sociedade quando uma criança 
surge como um sujeito na vida, um sujeito social, um cidadão que 
emerge no cenário político e cultural composto de vida e não só de 
necessidades. Para nós, a criança é um produtor de cultura, valores 
e direitos, competente na aprendizagem e competente na 
comunicação, em centenas de linguagens. (Esse termo refere-se à 
capacidade que as crianças têm de, sendo apoiadas por professores 
dedicados, expressar seus pensamentos, seus sentimentos e sua 
visão do mundo através de muitas modalidades de comunicação 
(RINALDI, 2002, p. 76).    

     

Será que o grande diferencial dessa abordagem está em pensar qual seria a 

maneira mais autêntica de organizar contextos sociais e culturais que possam 

tornar-se lugares ideais para o desenvolvimento e a valorização das aprendizagens 

e das experiências das crianças? Será que a sociedade tem consciência que tanto 

pode desenvolver quanto mutilar a criança? Qual é a imagem que a sociedade 

brasileira tem da criança? 

A abordagem italiana centraliza seus esforços em programas que envolvam a 

criança (de acordo com a sua faixa etária) em suas práticas pedagógicas por meio 

do planejamento dos ambientes e espaços, das rotinas diárias com tempo reservado 

para o jogo simbólico e livre voltado para a cultura da infância. As experiências 

lúdicas são vinculadas aos ambientes e aos tempos de maneira a encorajar as 

crianças a participarem de brincadeiras, atividades de exploração e construção. A 

brincadeira motiva a ação e a autonomia da criança, pois a estimula a dar 
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continuidade às suas experiências, que se tornam cada vez mais ricas e complexas, 

integrando novos conhecimentos a tais experiências. 

 

 

2.1.3 High Scope e a aprendizagem ativa 

 

 

A expressão High Scope, traduzida ao pé da letra, quer dizer grande 

oportunidade de “educar pela acção, estratégias de aprendizagem ativa para o 

Jardim de Infância e para apoio as crianças com necessidades especiais” 

(HOHMANN; WEIKART, 2007, p. 1).  

 
Na abordagem que a High/Scope propõe para a educação no início 
da infância os adultos e as crianças partilham o controle. 
Reconhecemos que o poder para aprender reside na criança, o que 
justifica o foco nas práticas de aprendizagem através da acção. 
Quando aceitamos que a aprendizagem vem de dentro, atingimos 
um balanço crítico na educação das crianças. O papel do adulto é 
apoiar e guiar as crianças através das aventuras e das experiências 
que integram a aprendizagem pela acção. Creio que é isto que faz 
com que o nosso programa tenha bons resultados (WEIKART, 2002, 
p. 13). 

 

O currículo High Scope se apoia no trabalho cognitivo-desenvolvimentalista de 

Piaget e seus colaboradores, e na filosofia de Dewey. Esses teóricos acreditavam  

 
que o desenvolvimento humano ocorre de forma gradual através de 
uma série de estágios ordenados e sequenciais. A abordagem pré-
escolar High Scope é vocacionada para as crianças que estão a 
funcionar naquele que Piaget chamou o “estágio pré-operatório” de 
desenvolvimento. No continuum desenvolvimentista de Piaget, o 
período pré-operatório encontra-se entre o período “sensório-motor” 
(0-2 anos) e o período “operatório-concreto” (6-10). Além disso, quer 
os defensores da educação progressiva, quer os cognitivo-
desenvolvimentistas, veem a aprendizagem como uma mudança no 
desenvolvimento (HOHMANN E WEIKART, 2007, p. 21).    

      

Quando aprendem, as crianças demonstram, por meio de sua ação, uma 

mudança no seu comportamento, ou seja, elas desenvolvem conceitos mais 

elaborados do que os que tinham anteriormente, “agem sobre e interagem com o 

mundo imediato” (HOHMANN; WEIKART; 2007, p. 21). É por meio da experiência 

que as crianças “formam ideias incompletas que podem levar a conclusões 
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contraditórias; o processo de resolução destas contradições leva a um pensamento 

e a uma aprendizagem cada vez mais complexa” (HOHMANN; WEIKART, 2007, p. 

247).  

Para conduzir os princípios básicos do currículo para crianças, o High Scope 

adota um diagrama chamado “roda de aprendizagem” (Figura 1), que ilustra os 

procedimentos curriculares que orientam a abordagem. 

 

 
Figura 1 - Roda de aprendizagem High Scope 
Fonte: Pinheirinho Novo (2011) 
 
 

O roteiro (Quadro 1) apresentado por Hohmann e Weikart (2007, p. 7) mostra 

a sequência dos princípios básicos abordados na proposta e ajuda a compreender 

como a educação das crianças se relaciona com a roda de aprendizagem. 
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1 – Aprendizagem pela Acção: 
Como as crianças constroem o conhecimento  
Iniciativa e Relações Interpessoais 
As experiências-chaves no Desenvolvimento Infantil 
2 – Interacção Adulto-Criança: 
Clima de apoio 
Planejar-Fazer-Rever 
Tempo de pequeno e grande grupo, Tempo de Recreio e Tempos de 
Transição 
3 – Ambiente de Aprendizagem: 
Escolha e organização dos espaços  
4 - Rotina Diária: 
Enquadramento  
Planejar-Fazer-Rever 
Tempo de pequeno e grande grupo, Tempo de Recreio e Tempos de 
Transição 
5 - Avaliação: 
Envolvimento das famílias  
Colaboração entre os adultos da equipe de trabalho 
Quadro 1 - Roteiro dos princípios da roda de aprendizagem 
Fonte: Hohmann e Weikart (2007, p. 7) 
 

A aprendizagem pela ação “é fundamental ao completo desenvolvimento do 

potencial humano [...] a aprendizagem activa ocorre de forma mais eficaz em 

contextos que providenciam oportunidades de aprendizagem adequadas do ponto 

de vista do desenvolvimento” (HOHMANN; WEIKART, 2007, p. 19). A criança 

aprende e se desenvolve por meio de sua ação natural de conhecer o ambiente que 

lhe é oferecido. Por isso o educador precisa conhecer e compreender a fase em que 

a criança se encontra para poder organizar um ambiente que ofereça segurança e 

oportunidades de aprendizagem por meio das interações com objetos, materiais, 

brinquedos, outras crianças e outros educadores. Cabe ao professor observar os 

interesses da criança e oportunizar a ela múltiplas interações, apoiar suas novas 

escolhas para superar seus conflitos e avançar no seu desenvolvimento.   

A criança aprende e progride em seu desenvolvimento quando lhe é 

oportunizado um ambiente em que, por meio das interações com os objetos, 

crianças e adultos, ela possa conhecer e aprender. Piaget elucida que “o 

conhecimento não provém nem dos objectos nem das crianças, mas sim das 

interacções entre a criança e os objectos” (WEIKART; HOHMANN, 2007, p. 19). 

Outro aspecto importante são as interações sociais e emocionais que a 

abordagem aproveita para alargar ao máximo todas as competências sociais por 

meio da aprendizagem ativa que encoraja a criança a tomar iniciativas e se 
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relacionar com as outras crianças nas brincadeiras com uso de sua linguagem. 

Nesse momento os adultos encorajam as crianças a expressarem seus sentimentos, 

suas escolhas e compartilhar os espaços e objetos. Portanto, são as interações 

sociais (positivas ou negativas) que conduzem a criança a compreender o mundo 

social em que vive. Por isso elas devem acontecer num clima tranquilo, seguro e 

afetivo.  

 
Se as interacções diárias são basicamente positivas, as crianças têm 
probabilidades de formar uma imagem do mundo como um lugar de 
apoio e de possibilidades. Se as interacções diárias são 
essencialmente negativas, as crianças ficarão mais dispostas a 
formar uma imagem do mundo como um lugar de perigo e de 
confrontação (HOHMANN; WEIKART, 2007, p. 574). 

  

As experiências-chaves também apoiam a aprendizagem ativa. Elas 

constituem uma série de ações que descrevem o desenvolvimento social, cognitivo e 

físico das crianças entre os dois anos e meio e os cinco anos. Elas “descrevem 

aquilo que as crianças fazem, como percebem o mundo, e os tipos de experiências 

que são importantes para o seu desenvolvimento” (HOHMANN; WEIKART, 2007, p. 

454). Também orientam os adultos “a observar, apoiar, e planejar actividades para 

as crianças e a avaliarem a validade desenvolvimentista das práticas educativas pré-

escolares” (HOHMANN; WEIKART, 2007, p. 454). 

São “chaves” por serem essenciais para que a criança construa o 

conhecimento (construa os conceitos) por meio das muitas ações em contextos 

diferentes e são “experiências” por partirem da iniciativa da própria criança de 

maneira repetitiva e também em contextos diversos.    

A interação adulto-criança contribui para que a criança, com apoio do adulto, 

desenvolva sua identidade pessoal num ambiente em que as interações com as 

outras crianças sejam positivas e “de forma que estas possam trabalhar e brincar 

com pessoas e objectos libertas de medos, ansiedades ou aborrecimento e 

negligências” (HOHMANN; WEIKART, 2007, p. 63). 

Quando a criança interage com adultos e outras crianças, estabelece relações 

sociais que auxiliam a compreender sua própria identidade, ou seja, percebe-se 

como membro que participa ativamente do grupo e desenvolve “confiança nos 

outros, autonomia, iniciativa, empatia e auto-confiança, capacidades que 
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proporcionam a base para a socialização pela qual a criança passa na transição 

para a vida adulta” (HOHMANN; WEIKART, 2007, p. 65). 

Planejar-fazer-rever é a “peça central da abordagem de aprendizagem pela 

acção que inclui os todos os elementos desta aprendizagem através da acção” 

(HOHMANN; WEIKART, 2007, p. 43), como materiais, manipulação, escolha, 

linguagem da criança e apoio do adulto. É o segmento mais longo da rotina no 

período que a criança permanece na escola. Nesse tempo da rotina High Scope, a 

criança, ao fazer seus planos diários, ao segui-los e, depois, ao relembrar aquilo que 

fez, aprende a expressar suas intenções e a refletir sobre as suas ações, 

percebendo que tem capacidade de pensar, tomar decisões e resolver problemas.    

Ao planejar, a criança relata, por meio de um gesto ou palavra, um plano de 

ação. No tempo de trabalho a criança realiza sua ideia inicial ou outras atividades, 

pode trabalhar ou brincar sozinha ou em conjunto com outras crianças. Os adultos 

participam desse tempo apoiando suas ações. No final do tempo todos ajudam a 

arrumar os materiais. No tempo de revisão a criança revê sua ação e reflete sobre 

os sucessos e insucessos. 

 
O processo de planejamento espelha o processo de 
desenvolvimento. As crianças expressam interesses espontâneos 
(situação problemática), imaginam resultados (objectivos), e 
planeiam uma série de acções (estratégias) para atingirem os 
resultados desejados. O planejamento auxilia no desenvolvimento 
destes processos internos, até atingir o nível de consciência das 
crianças. Assim as crianças ficam conscientes da sua eficácia 
enquanto planejadoras, começam a ver-se como agentes activos das 
suas próprias vidas (HOHMANN; WEIKART, 2007, p. 256). 

  

Fazem parte da rotina planejar-fazer-rever os tempos de pequenos grupos, o 

tempo de grande grupo, o tempo de exterior ou recreio e os tempos de transição. 

Cada um desses tempos contribui com oportunidades especiais na rotina da 

aprendizagem ativa.  

No tempo de pequeno grupo o educador reúne cinco a dez crianças e inicia 

novas atividades, conceitos e materiais. Nesse momento ele pode se aproximar e 

observar a criança (realizar registros sobre o desenvolvimento e planejar outros 

tempos), suas intenções, sua conversa com as outras crianças no momento que 

partilham suas experiências. No tempo de grande grupo todos participam da 

atividade que também é iniciada pelo educador. Nesse momento são oferecidas 
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oportunidades de interações sociais por meio do canto de uma música, de relatos 

sobre novidades que aconteceram no final de semana, de uma dança.  

No tempo de recreio as crianças realizam brincadeiras e atividades que 

geralmente não realizam no interior da sala. Nesse momento elas interagem com 

sons e imagens do ar livre. Os espaços exteriores permitem brincadeiras com 

elementos naturais que podem ser coletados pelas crianças. No tempo de transição 

as crianças passam de uma atividade para a outra, como se finalizassem uma 

história (“então todos se transformaram em passarinhos e voaram para o parque. 

Vamos voar até o escorregador”), anunciando outro tempo da rotina. Mesmo que os 

tempos  

 
tenham características que os diferenciam, têm algo em comum: 
encorajar as crianças a envolverem-se activamente com materiais, 
pessoas, ideias e acontecimentos. Durante os tempos de grupo, de 
exterior e de transição a aprendizagem activa constitui a filosofia 
orientadora [...] (HOHMANN; WEIKART, 2007, p. 370).  

 

O adulto tem o controle das atividades, das ações de maneira flexível e 

aberta, pois pode partilhar esse controle com as crianças e outros adultos da escola. 

O ambiente de aprendizagem ou “os ambientes que promovem a 

aprendizagem activa incluem objectos e materiais que estimulam as capacidades de 

exploração e criatividade das crianças. Deve ter bastante espaços para estas 

brincarem” (HOHMANN; WEIKART, 2007, p. 162). Os espaços precisam ser 

planejados e organizados com materiais e objetos que motivem as crianças a 

manipularem, a fazer suas escolhas por meio da sua linguagem e com apoio do 

adulto nas suas decisões. Esses ambientes devem ser divididos  

 
em áreas de interesse bem definidas com prateleiras e gavetas de 
arrumação que tornem visíveis e acessíveis os diversos objectos e 
materiais. O empenho em proporcionar possibilidades de escolha e 
decisão por parte da criança implica, necessariamente, flexibilidade – 
isto é, os objectos e materiais que as crianças usam com finalidades 
diversas podem estar localizados em áreas distintas, mas dispostos 
de modo a que a criança se possa movimentar de uma para outra de 
acordo com os ditames da sua brincadeira (HOHMANN; WEIKART, 
2007, p. 162). 

 

O ambiente e seus objetos refletem ou não nas crianças o interesse de 

explorar, de interagir, de descobrir e de aprender. Se o educador perceber que o 

espaço não é mais tão procurado pelas crianças, é o momento de fazer mudança no 
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ambiente, pois a ação da criança indica que aqueles desafios foram superados e 

acomodados, ou seja, a organização e a mudança do espaço e dos equipamentos 

precisam acompanhar o desenvolvimento e a evolução das crianças.  

A rotina diária se torna consistente “pois oferece um enquadramento comum 

de apoio às crianças à medida que elas perseguem seus interesses e se envolvem 

em diversas actividades de resolução de problemas” (HOHMANN; WEIKART, 2007, 

p. 224).  

Quando a criança é conhecedora da rotina diária do programa, ela mais 

facilmente faz suas escolhas, toma decisões, resolve seus problemas no momento 

em que os acontecimentos vão surgindo.  A rotina deve ser pensada e planejada de 

modo a apoiar e encorajar a iniciativa da criança seja no momento de planejar-fazer-

rever ou nos tempos de pequeno ou de grande grupo, de exterior ou de transição. 

A avaliação na abordagem High Scope inicia no momento em que se 

estabelecem relações de apoio entre os adultos por meio de “uma comunicação 

aberta, do respeito pelas diferenças e da paciência” (HOHMANN; WEIKART, 2007, 

p. 136). A relação entre os educadores da proposta precisa gerar apoio e confiança 

para que eles possam unir seus esforços e buscar estratégias no momento de 

apoiar seus aprendizes em ação. O diálogo honesto, centrado nos aspectos do 

currículo, permite que toda equipe solucione suas dúvidas e dificuldades no 

momento da ação com as crianças. 

É importante que o adulto recolha informações fidedignas e precisas sobre as 

crianças. “Ao interagir com as crianças os membros da equipe estão 

constantemente a observar e a coligir informação factual sobre elas” (HOHMANN; 

WEIKART, 2007, p. 140). 

A avaliação da criança no currículo High Scope utiliza o Registro para 

Observação da Criança (COR — Child Observation Record), no qual são registrados 

ações e comportamentos que a criança realiza ou não, com base nas experiências-

chave. Exemplos de registros do COR – Experiência-chave: Iniciativa – 

Comportamento:  

 

B. Resolver Problemas: 
1. A criança ainda não identifica problemas; 2. A criança identifica 
problemas, mas não tenta solucioná-los, virando-se, em vez disso 
para outra actividade; 3. A criança usa estratégicas para tentar 
solucionar um problema, mas se não for bem sucedidas, desiste 
após uma ou duas tentativas; 4. A criança mostra alguma 
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persistência, tentando diferentes métodos alternativos para 
solucionar um problema; 5. A criança tenta métodos alternativos para 
solucionar um problema, está bastante envolvida e é persistente 
nessa tentativa (HOHMANN; WEIKART, 2007, p. 144). 

 

Após os registros no documento, os adultos refletem sobre as observações 

junto com a equipe de trabalho e geram estratégias para apoiar o desenvolvimento 

da criança, ou seja, pensam em quais estratégias são válidas para se experimentar. 

Esses registros também auxiliam os adultos a tomarem decisões curriculares, 

pois, quando estão reunidos, surgem muitas questões referentes ao currículo: Como 

vamos organizar nosso ambiente de aprendizagem ativa? Que mudanças podemos 

fazer agora? Mais tarde? Que apoio necessitamos para fazer estas mudanças? 

Como entendemos as experiências-chaves? 

Muitas outras questões se revelam nas conversas, porém, mais importante do 

que as respostas é o desejo da equipe de conversar sobre cada assunto com base 

no currículo e buscar estratégias para a sua concretização. 

Esse é o currículo para criança que integra a infância na Educação Infantil da 

High Scope, que compreende a aprendizagem como uma mudança 

desenvolvimentista, uma mudança no comportamento, pois a criança é provocada a 

resolver os problemas que vivencia por meio das experiências.  

Essa abordagem coloca a criança no centro da ação educativa e tem como 

base o que se observou da própria criança, seus interesses, suas brincadeiras, suas 

necessidades, suas habilidades e suas competências. O papel do adulto é organizar 

os espaços adequadamente com os materiais, objetos e experiências que 

favoreçam e motivem a aprendizagem por meio da ação autoiniciada pela criança. 

Nesses momentos as crianças se integram em atividades lúdicas, brincam com 

pessoas e materiais que favorecem variadas interações, desde manipulações 

exploratórias simples até brincadeiras sociais e imaginativas.  

As brincadeiras nas quais se envolvem habitualmente incluem a brincadeira 

exploratória, que permite à criança treinar habilidades físicas por meio da 

experimentação e exploração do ambiente e do material; a brincadeira construtiva, 

na qual ela expressa a criatividade e resolve problemas durante as criações; e a 

brincadeira de faz-de-conta, quando as crianças imitam as ações e a linguagem dos 

outros, desempenham papéis sociais que facilitam a construção de relações com 

outras crianças e adultos. As crianças aprendem mais quando são apoiadas pelos 
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adultos a brincarem em diversos contextos sociais e a se envolverem em diferentes 

tipos de brincadeiras. 
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CAPÍTULO III 

O QUE AS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS REVELAM 

 

 

3.1 O brincar 

 

 

As atividades identificadas como brincadeiras foram escolhidas, entre outros 

elementos presentes nas análises preliminares, por se aproximarem mais da ideia 

de criança, dado que a principal controvérsia na inserção das crianças de seis anos 

no Ensino Fundamental é o respeito à infância. 

Nesse sentido, optei por trabalhar especificamente com a ideia de “brincar” 

presente no material registrado das crianças de cinco anos do último ano da 

Educação Infantil e das crianças de seis anos do primeiro ano do Ensino 

Fundamental. 

O brincar e suas brincadeiras são ações que fazem parte da “natureza global” 

da criança, atos que partem do interesse desse sujeito “que não aprende de forma 

fragmentada, mas no contexto de seu interesse e sua ação” (KISHIMOTO, 2005). 

Segundo a autora, experiências lúdicas  

 
criam oportunidades para a exploração, para inferências de situações 
que se transformam em hipóteses que vão gerar estudos 
sistemáticos. Assim saímos do domínio do lúdico e caminhamos para 
o pensamento reflexivo. O ponto de partida é o lúdico porque o 
interesse da criança mobiliza a mente infantil, a ação auto-iniciada 
facilita a exploração e propicia o aparecimento da inferência 
(KISHIMOTO, 2005, p. 55). 
 

Essas ideias apontam para a relevância do brincar, do jogo, do brinquedo e da 

brincadeira, “na educação e no desenvolvimento infantil, atos que promovem e 

facilitam o processo da criança que brinca e aprende” (KISHIMOTO, 1994, p. 7). A 

autora comenta que o emprego de vários termos como sinônimos dificulta a 

conceituação de jogo. 

 
Jogo, brinquedo e brincadeira têm sido utilizados com o mesmo 
significado. [...] o termo brinquedo pode significar indistintamente 
objeto que serve para as crianças brincarem; jogo de crianças e 
brincadeiras. O sentido usual permite que a língua portuguesa 
referende os três termos como sinônimos. Essa situação reflete o 
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pouco avanço dos estudos na área [...] brinquedo será entendido 
sempre como objeto, suporte de brincadeira, brincadeira como a 
descrição de uma conduta estruturada, com regras e jogo infantil 
para designar tanto o objeto e as regras do jogo da criança 
(brinquedo e brincadeiras) (KISHIMOTO, 1994, p. 7).  

 

Mas afinal, pode-se definir o brincar? Para Kishimoto (2005, p. 51), “o brincar 

é polissêmico. Cada cultura tem concepções próprias, conforme seus usos”. 

Segundo Fromberg, citado por Kishimoto (2005, p. 51), o jogo infantil inclui as 

seguintes características: 

 
simbolismo, ao representar a realidade e atitudes; significação, uma 
vez que permite relacionar ou expressar experiências; atividade, ao 
permitir que a criança faça coisas; voluntário ou intrinsecamente 
motivado, ao incorporar seus motivos e interesses; regrado, de modo 
implícito ou explícito; e episódico, caracterizado por metas 
desenvolvidas espontaneamente.  

 

Pode-se entender o brincar com um ato voluntário ou espontâneo, por isso 

lúdico — característica que motiva a realização da atividade pela criança, pois  

 
ao distinguir a realidade da fantasia, expressa significados com base 
em sua experiência. Neste momento expressa seus desejos e utiliza 
regras implícitas ou episódicas que mudam ao sabor de seus 
interesses, do que decorre a incerteza da atividade lúdica 
(KISHIMOTO, 2005, p. 52). 

 

Todo o conjunto de características citadas qualifica o jogo também como 

educativo, quando se concilia “a tarefa de educar com a necessidade irresistível de 

brincar da criança. Nesta junção, surge o jogo educativo, um meio de instrução, um 

recurso de ensino para o professor e, ao mesmo tempo, um fim em si mesmo para a 

criança que só quer brincar (KISHIMOTO, 1994, p.18).  

Alguns modelos curriculares que integram a infância na educação consideram 

o jogo, o brincar, como uma necessidade infantil, como uma ação autoiniciada pela 

criança, e entendem que a partilha com protagonistas tende a criar maior espaço 

para o brincar. 

 
Nos anos de 1990, na era da qualidade na educação infantil e, 
especialmente, de estudos das ciências do cérebro sobre os efeitos 
do estresse no desenvolvimento da criança, ressurge a preocupação 
com a inserção do brincar nas pedagogias da infância. A intenção de 
educar por meio da brincadeira leva a pedagogia a valorizar 
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ambientes sem pressão e com o envolvimento da criança 
(KISHIMOTO, 2005, p. 53).  
 

Como as crianças, os professores e pais conciliam a necessidade irresistível 

de brincar da criança com a tarefa de educá-las? Como eles “transformam a ação 

pedagógica em uma atividade compartilhada, [vendo] a criança como um ser 

participante, e não um ser em espera de participação”? (FORMOSINHO; 

KISHIMOTO; PINAZZA, 2007, p. 7).  

O jogo tradicional infantil também se revela fundamental para o 

desenvolvimento da criança. É o jogo livre, por isso reduto da livre iniciativa da 

criança, transmitido de geração em geração por meio da expressão oral, 

manifestação espontânea da cultura popular que “têm a função de perpetuar a 

cultura infantil e desenvolver formas de convivência social” (KISHIMOTO, 1994, p. 

25). 

Neste estudo, “o brincar e suas brincadeiras” aparecem no material produzido 

por crianças de cinco e seis anos, matriculadas na Educação Infantil e no primeiro 

ano do Ensino Fundamental, que realizaram atividades no decorrer de 2009 em 

diferentes contextos que frequentam: a família, a escola e outros locais.  

 
O lugar que a criança ocupa num contexto social específico, a 
educação a que está submetida e o conjunto de relações sociais que 
mantém como personagens do seu mundo, tudo isso permite 
compreender melhor o cotidiano infantil — é nesse cotidiano que se 
forma a imagem da criança e do seu brincar (KISHIMOTO, 2009, p. 7). 

 

Esses locais da vida cotidiana na qual a criança está inserida, segundo 

Kishimoto (2009, p. 8), conduzem, “favorecem ou limitam o direito às brincadeiras 

[...] aos jogos que iniciam a criança na construção do conhecimento e auxiliam seu 

desenvolvimento”. A relação com os adultos influencia o modo como as crianças se 

relacionam, pensam e brincam. A criança brinca e elabora brincadeiras a partir da 

ideia que o adulto tem do que é brincar ou brincadeira de criança. 

 
Todo ser humano tem seu cotidiano marcado pela heterogeneidade e 
pela presença de valores que dão sentido às imagens culturais de 
cada época. Construídas por personagens que fazem parte desse 
contexto, tais imagens não decorrem de concepções psicológicas de 
natureza científica, mas muito mais de informações, valores e 
preconceitos oriundos da vida cotidiana (KISHIMOTO, 2009, p. 7).  
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A vida cotidiana, por ser marcada pela heterogeneidade, não apresenta uma 

lógica, um planejamento racional. Ela é cheia de contradições que se manifestam 

em diversificados contextos culturais, com infinitas possibilidades de ação e 

interpretação. Nela se expressam diferentes visões de mundo e de formas de 

construção de imagens da criança e do brincar.  

“O que importa é o processo em si de brincar que a criança se impõe. Quando 

ela brinca não está preocupada com a aquisição de conhecimento ou 

desenvolvimento de qualquer habilidade mental ou física” (KISHIMOTO, 1994, p. 4). 

O que a criança deseja, o que ela quer é o direito de apenas brincar, ou seja, a 

atenção está na ação, na atividade, na brincadeira em si e não em seus resultados e 

efeitos.  

Os professores das turmas pesquisadas, por meio das atividades que 

planejaram para as crianças durante o decorrer do ano letivo de 2009, revelam o 

“brincar e suas brincadeiras” e “a utilização do jogo como ferramenta pedagógica no 

processo de desenvolvimento dos sujeitos” (KISHIMOTO, 1994, p. 19).   

E os pais das crianças também revelam o “brincar e as brincadeiras” que 

vivenciaram na infância. Mas quais jogos e brincadeiras permanecem conservados 

na memória? Kishimoto (1994) aponta para a importância dos jogos tradicionais 

infantis (modalidade filiada ao folclore, pois incorpora a mentalidade popular) que 

são transmitidos de geração em geração, permanecem na memória infantil e 

revelam uma cultura que poderia esclarecer muitos significados ocultos do modo de 

vida dos povos. 

Interessa a este estudo identificar, nos documentos da política pública do 

ensino de nove anos, as possíveis leituras e interpretações sobre o brincar. Qual a 

relevância do brincar e da infância para o desenvolvimento da criança que tais 

documentos revelam?  

A política pública do ensino de nove anos, que incorpora a criança de seis 

anos no Ensino Fundamental, determina que as propostas pedagógicas 

 
devem promover em suas práticas de educação e cuidados a 
integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo-
lingüísticos e sociais da criança, entendendo que ela é um ser total, 
completo e indivisível. Dessa forma, sentir, brincar, expressar-se, 
relacionar-se, mover-se, organizar-se, cuidar-se, agir e 
responsabilizar-se são partes do todo de cada indivíduo [...] (BRASIL, 
2004a, p. 15). 
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Ressalte-se que o ingresso dessas crianças no Ensino Fundamental não pode 

constituir uma medida meramente administrativa. É preciso dar atenção ao processo 

de desenvolvimento e aprendizagem delas, o que implica conhecimento e respeito 

às suas características etárias, sociais, psicológicas e cognitivas. 

 
Nesse sentido, [...] buscando fortalecer um processo de debate com 
professores e gestores sobre a infância na educação básica, 
elaborou-se este documento, cujos focos são o desenvolvimento e a 
aprendizagem das crianças de seis anos de idade ingressantes no 
ensino fundamental de nove anos, sem perder de vista a 
abrangência da infância de seis a dez anos de idade nessa etapa de 
ensino (BRASIL, 2006c, p. 6). 

 

Os documentos dessa política revelam a necessidade do brincar como ação 

indissociável no processo de desenvolvimento do sujeito/criança que vive a infância 

nessa etapa de ensino. Agora a criança de seis anos faz parte do Ensino 

Fundamental. E como os órgãos gestores, a comunidade, as famílias e as crianças 

trabalharam ou trabalham para que essa mudança não seja apenas mais “uma 

medida meramente administrativa”? Como essa política pública influencia no fazer 

cotidiano da escola de modo a interferir no direito à infância e consequentemente no 

brincar? 

   Todos esses sujeitos (crianças, pais e professores), com suas participações 

diretas e indiretas, contribuíram para a coleta dos dados desta pesquisa, que foram 

organizados em quadros a partir da definição de três categorias: o brincar livre, o 

brincar direcionado e o brincar tradicional. Os quadros 2, 3 e 4 sistematizam a coleta 

de dados.  
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ATIVIDADES QUE REVELAM O BRINCAR DA CRIANÇA  
BRINCAR livre, ato 
lúdico coletado no 
material das crianças 
de cinco anos 

 

 

 

 

Revela-se no registro do material das crianças: 
- “um brincar” espontâneo, livre de tempo, de espaço, de brinquedos glamourosos, viagens, idas a 
shoppings e outros locais. Um brincar sem pretensão de alcançar objetivos, um brincar no quintal da 
casa da avó, com o cachorro, com o irmão, que sobe em árvores, que anda de skate, que brinca na 
rede, que nada na piscina com os primos, que ganha o brinquedo (sem escolher o modelo, a marca...). 
- “um brincar” que parece acontecer dentro e fora da escola, (nos fins de semana em locais abertos, 
sem restrição de espaço), com liberdade para se movimentar e imaginar, com espaço para ser 
explorado e desbravado. 
- “brincar” que a criança associa à diversão, à brincadeira livre, pois relata que ser criança é...”Brincar 
e ser feliz”, “Brincar com meu amigo” e “Nas festas brincar de balão”.  

BRINCAR livre, ato 
lúdico coletado no 
material das crianças 
de seis anos 

 

 

 

Revela-se no registro do material das crianças:  
- “o brincar” como parte da rotina escolar, uma ação corriqueira como estudar, estudar novamente, 
alimentar-se, cuidar da higiene corporal e o brincar parte da rotina escolar.  
- “um brincar” espontâneo, livre de tempo, de espaço, de brinquedos eletrônicos e tecnológicos, 
viagens, idas a shoppings e outros locais. Um brincar sem pretensão de alcançar objetivos, um brincar 
no parque com a família, com a amiga, com o pai, que brinca de rock e anda de bicicleta... 
- e também “um brincar” diferente do brincar que diverte, iniciado ou não pela criança, sem levar a 
sério, que não está sujeito a ordens, ou seja, um brincar mergulhado em outro contexto, em outro 
tempo. Um brincar dicotomizado entre o brincar livre e o brincar direcionado, um brincar que atrai, que 
seduz, que tem hora marcada e que segue uma rotina de adulto. Enfim, um brincar que joga play 
(vídeo game de última geração), que faz natação, que joga tênis e futebol no clube, que viaja e que vai 
ao shopping, que participa de festa do pijama, que brinca com bonecos que parecem sair dos 
desenhos animados, que vê televisão, que vai ao zoológico, que vai ao cinema, que conhece amigos 
novos e que ganha brinquedos e CDs novos. 
- “um brincar” que parece acontecer dentro e fora da escola, durante e nos fins de semana, porém, os 
locais onde acontece o brincar são espaços fechados, que oferecem restrição, ou seja, diminui-se a 
possibilidade de exploração, imaginação, movimentação, interação. 

 

Quadro 2 – Brincar livre, ato lúdico  
Fonte: Pasta de atividades das crianças de 5 e 6 anos 
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ATIVIDADES SUGERIDAS COMO BRINCADEIRA PELO PROFESSOR 

BRINCAR direcionado, 
recurso pedagógico 
coletado no material 
das crianças de cinco 
anos 

 

 

Revela-se no registro do material das crianças: 
- “o brincar” associado a uma regra do grupo, relacionado à organização do espaço da sala de aula, ao 
comportamento ou ação da criança. 
- “o brincar” associado com atenção, percepção visual, contagem numérica como o jogo esconde-
esconde, como sugere a atividade de matemática que pede para encontrar dez objetos escondidos 
pelo Saci. 
- “o brincar” associado à concentração, memorização, agilidade e outros com a parlenda: Cadê o 
toucinho que estava aqui? 

BRINCAR direcionado, 
recurso pedagógico 
coletado no material 
das crianças de seis 
anos 

 

 

 

Revela-se no registro do material das crianças:  
- “o brincar” associado à quantidade maior/menor, antecessor/sucessor dos números de 1 a 10 na 
amarelinha. 
- “o brincar” associado à atenção, concentração, percepção visual, lateralidade, na atividade dos sete 
erros a convite do Cebolinha e da Mônica. 
- “o brincar” associado com atenção e percepção auditiva, pois sugere que a criança escute a leitura da 
professora de fichas contendo poemas, para que logo após faça a escolha de uma ficha poema e lhe 
dê outro nome. 
- “o brincar” associado à coordenação motora, percepção visual e auditiva da leitura dos nomes dos 
animais que vivem no mar no caça-palavras. 
- “o brincar” associado à contagem e divisão dos jogadores que estão no jogo de futebol da gincana na 
escola. 
- “o brincar” associado à leitura do poema: Centopéia, pois sugere a leitura com diversão e pede para 
descobrir a palavra que termina como centopéia no poema. 
- “o brincar” associado à operação matemática de subtração, pois sugere que na escola, brincando se 
aprende e pede para contar: quantos brinquedos têm no parque e quantas crianças têm na cena. 
- “o brincar” associado à contagem numérica dos pulos na brincadeira de pular corda, pois sugere a 
música: salada, saladinha bem temperadinha com sal, pimenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 

 

Quadro 3 - Brincar direcionado, recurso pedagógico  
Fonte: Pasta de atividades das crianças de 5 e 6 anos 
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REGISTRO DE BRINCADEIRAS UTILIZANDO-SE DA MEMÓRIA DOS PAIS 
BRINCAR tradicional, 
resgate da cultura 
infantil coletado no 
material das crianças de 
cinco anos  

 

 

 

Revela-se no registro do material das crianças: 
- “um brincar” espontâneo, livre de tempo controlado e vigiado, livre de regras impostas, livre de 
espaço restrito e de brinquedos eletrônicos e tecnológicos. Um brincar sem pretensão de alcançar 
objetivos, um brincar de esconde-esconde na rua de casa, um brincar de carrinho betoneira na 
calçada de casa, de jogar futebol ou brincar de bola na rua com os amigos. Um brincar que provoca a 
imaginação, que aciona o mundo das ideias por meio da exploração dos brinquedos e espaços. 
- “um brincar” repleto de significados, pois faz os pais resgatarem nas lembranças da infância suas 
brincadeiras e brinquedos preferidos. 

BRINCAR tradicional, 
resgate da cultura 
infantil coletado no 
material das crianças de 
seis anos 

Revela-se no registro do material das crianças:  
- “o brincar” semelhante ao citado acima, que anda de bicicleta, que brinca de bola e brinca de 
carrinho. 

 

Quadro 4 - Brincar tradicional, resgate da cultura infantil 
Fonte: Pasta de atividades das crianças de 5 e 6 anos 
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3.2 O brincar lúdico: indícios de seu uso em sala de aula   

 

 

O jogo infantil é a descrição de uma  

 
ação lúdica envolvendo situações estruturadas pelo próprio tipo de 
material como no xadrez, trilha e dominó. Os brinquedos podem ser 
utilizados de diferentes maneiras pelas próprias crianças, mas o jogo 
como o xadrez (tabuleiro, peças) trazem regras estruturadas 
externas que definem a situação lúdica (KISHIMOTO, 1994, p. 7). 

 

O objeto escolhido define se as situações e estruturas são apresentadas por 

regras internas ou externas, ou seja, se a criança escolhe um jogo de tabuleiro para 

jogar, como o xadrez, as regras externas do jogo prevalecem; se escolhe brincar de 

remar e escolhe uma vassoura para ser o remo, as regras internas é que definem a 

situação lúdica (ato motivado pelo simples prazer de brincar). É com essa ideia que 

o brincar é apresentado nas figuras 2, 3, 4 e 5, coletadas no material das crianças 

de cinco anos, e nas figuras 6, 7 e 8, coletadas no material das crianças de seis 

anos.  

Observe o registro do brincar livre, ato lúdico por meio do desenho e tentativa 

de escrita na Figura 2. 

 

 
 

Figura 2 – Produto da atividade No fim de semana (1) 
Fonte: Pasta de atividades de criança de 5 anos 
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Revela-se no desenho “um brincar” espontâneo, um brincar sem pretensão de 

alcançar objetivos, um brincar no quintal de casa com o animal de estimação (“Teca” 

na rede). 

O brincar da criança revelado no desenho demonstra ter um caráter lúdico, 

pois provavelmente ela não foi influenciada na escolha dos objetos (a rede e o 

animal de estimação) para explorar no momento da brincadeira, como também não 

aparece a intervenção de um adulto para apoiar no momento da realização.  

O prazer demonstrado na ação, o caráter “não-sério” da ação e a liberdade da 

ação são alguns dos elementos que caracterizam a ação lúdica, segundo pesquisas 

de Kishimoto (1994). Embora muitas vezes, na maioria das brincadeiras infantis, 

predomine o prazer, demonstrado pela alegria ou pelo riso da criança, não se pode 

dizer que “a brincadeira infantil deixa de ser séria” (KISHIMOTO, 1994, p. 4). 

O caráter “não-sério” da brincadeira está associado à ideia de que a ação 

lúdica não faz ou não pode fazer parte de tarefas ou trabalhos, pois estas são ações 

sérias. 

 
Quando a criança brinca ela o faz de modo bastante compenetrado. 
A pouca seriedade a que faz referência está mais relacionado ao 
cômico, ao riso, que acompanha, na maioria das vezes, o ato lúdico, 
e se contrapõe ao trabalho, considerado atividade séria 
(KISHIMOTO, 1994, p. 4). 

 

Brincar também é uma ação séria, pois, quando brinca, “a criança está 

tomando uma certa distância da vida cotidiana, está no mundo imaginário”, e utiliza  

“regras internas, ocultas, que ordenam e conduzem a brincadeira” (KISHIMOTO, 

1994, p. 4).  

No momento da brincadeira a criança faz uso de regras explícitas, como na 

amarelinha, bem como de regras implícitas, como nas brincadeiras de faz-de-conta, 

e realiza a separação dos fenômenos do cotidiano; separa o que é real do que é 

imaginário numa “atitude mental caracterizada pelo distanciamento da situação” 

(KISHIMOTO, 2005, p. 52). A criança distingue a realidade da fantasia, expressa 

significados com base em sua experiência e conduz a atividade motivada pelo ato 

voluntário. 

Retomando a Figura 2, pode-se perguntar: O que a professora pretendeu 

promover com essa atividade? A livre expressão e a tentativa de escrita da criança, 

baseada em situações com significados, pois foram vivenciados pelas crianças? 
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Percebeu-se na pasta dos trabalhos que a atividade foi realizada sempre após os 

fins de semana no decorrer de todo o ano letivo. Sempre a mesma proposta: No fim 

de semana... Será que a realização da mesma atividade no decorrer do ano letivo 

proporcionou a criatividade e novos desafios para a promoção do desenvolvimento 

da criança? Ou apenas indica a dificuldade do professor de planejar/organizar novas 

atividades? 

 

 
 

Figura 3 - Produto da atividade No fim de semana (2) 
Fonte: Pasta de atividades de criança de 5 anos 

 

O registro “subi na árvore” chama a atenção para dois aspectos relevantes 

sobre esse brincar, segundo Kishimoto (1994, p. 25): “perpetuar a cultura infantil e 

seus estudos de natureza histórica, e situar  as brincadeiras infantis ao longo da 

evolução das novas condições de vida”, isto é, a permanência da cultura infantil e a 

redução dos espaços públicos.    

A realização dessa brincadeira pelas crianças ainda nos dias de hoje de certa 

forma causa tranquilidade, pois colabora para que ela não desapareça e para que 

seja preservada a identidade cultural da criança que está inserida em determinado 

grupo social. Espera-se que esse acervo da cultura infantil permaneça como um 

arquivo vivo que retrate a história da vida social de uma época e as sucessivas 

mudanças ocorridas, pois os registros permitem leituras e reflexões sobre tais 

mudanças. 
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O jogo tradicional infantil é um tipo de jogo livre, espontâneo, no qual 
a criança brinca pelo prazer de o fazer. Por pertencer à categoria de 
experiências transmitidas espontaneamente conforme motivações 
internas da criança, o jogo tradicional infantil tem um fim em si 
mesmo e preenche a necessidade de jogar da criança. Tais 
brincadeiras acompanham a dinâmica da vida social, permitindo 
alterações e criações de novos jogos. Desde tempos passados, os 
jogos tradicionais infantis fazem parte da cultura infantil 
(KISHIMOTO, 1994, p. 25).  
 

Um aspecto causa preocupação: a ausência de espaços adequados para a 

prática dos jogos tradicionais que possibilitam “grande volume de contatos físicos e 

sociais, compensando a deficiência de crianças residentes em centros urbanos, que 

oferecem poucas alternativas para tais contatos” (KISHIMOTO, 1994, p. 27). A falta 

desses espaços é provocada pela industrialização e pela urbanização que alteram a 

arquitetura das grandes cidades e retiram, do cotidiano das crianças, espaços 

públicos apropriados à expressão lúdica. Isso consequentemente leva ao 

esquecimento de grande parte das brincadeiras tradicionais.  

A Figura 3 revela que os espaços apropriados para a realização das 

brincadeiras tradicionais, das brincadeiras livres com características distintas, de 

ambientes livres como as ruas, os clubes e o espaço público ainda são frequentados 

pelo menos por um grupo. Kishimoto (1994, p. 22) entende que 

 
a criança que brinca livremente, passa por um processo educativo 
espontâneo e aprende sem constrangimento de adultos, em 
interação com seu ambiente. Entretanto, em qualquer ambiente 
doméstico, escolar ou público como as ruas e calçadas, a liberdade 
da criança é limitada por contingência do próprio contexto histórico 
cultural. A liberdade é sempre relativa. Se em qualquer um desses 
ambientes for planejada uma organização do espaço que privilegie 
materiais adequados, tais situações maximizam a potencialidade do 
jogo. São tais pressupostos que estimulam o aparecimento de 
propostas em instituições infantis, que valorizam a organização do 
espaço para estimular brincadeiras (KISHIMOTO, 1994, p. 22). 

   

No conjunto da pasta da criança, essa atividade leva a pensar no espaço 

escolar direcionado a essas brincadeiras tradicionais e livres e a questionar: Em 

quais espaços a escola organiza e disponibiliza materiais adequados para a 

realização dessas brincadeiras?  
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Figura 4 - Produto da atividade Regra de grupo 
Fonte: Pasta de atividades de criança de 5 anos 

 

O material analisado revelou também “um brincar” que parece acontecer 

dentro e fora da escola, (nos fins de semana, em locais abertos e sem restrição de 

espaço), com liberdade para se movimentar e imaginar, com espaço para ser 

explorado.  

O brincar que aparece na escola (Figura 4) demonstra que a criança tem 

acesso aos brinquedos livremente e pode escolher sem restrições, com certa 

“flexibilidade” — outra característica do jogo infantil que se manifesta quando 

 
as crianças estão mais dispostas a ensaiar novas combinações de 
ideias e de comportamentos em situações de brincadeiras que em 
outras atividades não recreativas. A ausência de pressão do 
ambiente cria um clima propício para investigações necessárias à 
solução de problemas. Assim, brincar leva a criança a tornar-se mais 
flexível e buscar alternativas de ação (KISHIMOTO, 2010, p. 29).   

 

A criança é apoiada a explorar os espaços quando encorajada a achar, brincar 

e guardar os brinquedos na ação lúdica. A ação pode ser iniciada quantas vezes a 

criança achar necessário até que consiga encontrar uma solução para os seus 

conflitos e problemas no momento da brincadeira. 
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Figura 5 - Produto da atividade Ser criança é... 
Fonte: Pasta de atividades de criança de 5 anos 

 

A Figura 5 mostra um “brincar” que a criança associa à diversão, à brincadeira 

livre, traduzida em frases como “ser criança é... brincar e ser feliz”, “brincar com meu 

amigo” ou “nas festas brincar de balão”. É ter o direito de não ser privada dessa 

ação que faz parte da cultura da infância: o jogo, a brincadeira. 

 
Prevalece a ideia de que o jogo é fundamental para o 
desenvolvimento infantil, quer se trate do jogo tradicional infantil, 
reduto da livre iniciativa da criança, marcado pela transmissão oral, 
ou o jogo educativo, que introduz conteúdos escolares e habilidades 
e serem adquiridas por meio da ação lúdica. O jogo e a criança 
caminham juntos desde o momento em que se fixa a imagem da 
criança como um ser que brinca. Portadora de uma especificidade 
que se expressa pelo ato lúdico, a infância carrega consigo as 
brincadeiras que se perpetuam e se renovam a cada geração 
(KISHIMOTO, 2009, p. 11). 

 

A “imagem da criança como um ser que brinca” parece óbvia e rotineira para a 

própria criança no registro do desenho (Figura 5). Porém, muitas vezes falta aos 

adultos a compreensão da espontaneidade e do ato lúdico no jogo, na brincadeira 

que motiva a criança a brincar “pelo simples prazer de o fazer”. Há que se refletir 

sobre até que ponto os adultos, por não terem essa compreensão da imagem da 

criança como um sujeito que vive para brincar, limita o ato lúdico, limita o tempo da 

criança de viver a sua infância.  

Observe os registros coletados no material das crianças de seis anos, 

associados ao brincar livre, ato lúdico e ilustrados com as figuras 6, 7 e 8. 
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Figura 6- Produto da atividade Sua rotina escolar 
Fonte: Pasta de atividades de criança de 6 anos 

     

O autor do desenho (Figura 6) apresenta “o brincar” como parte da rotina 

escolar, uma ação corriqueira como estudar, estudar novamente, alimentar-se, 

cuidar da higiene corporal. 

Que a criança brinca é fato, mas como a criança representa a ideia do 

brincar? Como ela adquire informações para representar o mundo real? É a ideia de 

como a criança representa o brincar na rotina escolar que incita a análise. 

 
As idéias e as ações que as crianças adquirem do mundo provêm do 
mundo social em que vivem incluindo a família e o círculo de 
relacionamento, o currículo apresentado pela escola, as ideias 
discutidas em classe, os materiais e os pares. O conteúdo das 
representações simbólicas recebe, geralmente, grande influência do 
currículo e dos professores. Os conteúdos veiculados durante as 
brincadeiras infantis bem como os temas de brincadeiras, as 
matérias para brincar, as oportunidades para as interações sociais e 
o tempo disponível são todos fatores que dependem basicamente do 
currículo proposto pela escola. Normalmente, a criança precisa de 
tempo para elaborar as idéias que encontra. E esse fator é bastante 
negligenciado pela maioria das escolas que privilegiam as atividades 
individuais orientadas (KISHIMOTO, 1994, p. 30). 
 

A criança, na representação do brincar, revela o tipo de abordagem adotado 

pela escola, como se estrutura o currículo e como o professor planeja as atividades. 



 

 

68

Parece que os conteúdos não são vinculados ao ato lúdico nas brincadeiras 

oportunizadas, que aparentemente acontecem somente no parque da escola como 

 
descanso das atividades dirigidas e não como forma de socialização 
e tomada de conhecimento sobre si e sobre o mundo pela criança, 
[indicam] as dificuldades dos profissionais em lidar com o lúdico. 
Para muitos o lugar de brincar é no parque, enquanto a sala de 
atividade é considerada lugar sério, em que o princípio o meio e o fim 
da atividade são pré-determinados pelo educador. Assim o modelo 
adultocêntrico, expositivo e verbalista, característico do Ensino 
Fundamental prevalece [...] (KISHIMOTO, 2004, p. 45). 

     

Isso ocorre geralmente com alguns profissionais da infância que não 

compreendem o ato lúdico, minimizando a importância do brincar como o caminho 

para o desenvolvimento da criança. A falta de conhecimento sobre essa 

especificidade da criança — o brincar — reflete na rotina de sala de aula com a 

ausência desse ato lúdico (aspecto que motiva a realização da atividade).  

Como a escola, com toda a sua rotina, tem conciliado a tarefa de educar com 

a necessidade irresistível de brincar da criança? A escola tem possibilitado tempos 

na rotina escolar para a criança brincar? Esse tempo da brincadeira é planejado pela 

escola com ambientes, horários e objetos adequados? Ou o brincar é proporcionado 

apenas como atividade realizada pelo simples fato de não ter o que fazer ou pela má 

divisão do tempo destinado à realização da rotina? 

 

 
Figura 7 - Produto da atividade No fim de semana (3) 
Fonte: Pasta de atividades de criança de 6 anos 
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Aparece também “um brincar” espontâneo, livre de tempo, de espaço, de 

brinquedos eletrônicos e tecnológicos, viagens, idas a shoppings e outros locais. Um 

brincar sem pretensão de alcançar objetivos, um brincar no parque com a família, 

com a amiga, com o pai, que brinca de rock e anda de bicicleta. 

 
[...] a natureza livre do jogo, Huizinga o coloca como atividade 
voluntária do ser humano. Sujeito a ordens deixa de ser jogo. Só é 
jogo quando a ação voluntária do ser humano está presente. Quando 
brinca, a criança está tomando uma certa distância da vida cotidiana, 
está no mundo imaginário. Embora Huizinga não aprofunde essa 
questão, ela merece a atenção de psicólogos que discutem o papel 
do jogo na construção da representação mental e da realidade 
(KISHIMOTO, 1994, p. 4). 

 

 
Figura 8 - Produto da atividade No fim de semana (4) 
Fonte: Pasta de atividades de criança de 6 anos 

 

Nas figuras 7 e 8 se percebe que as crianças de seis anos também nos fins de 

semana brincam livremente. As duas atividades representam o brincar livre, ato 

lúdico (ação voluntária pelo simples prazer de brincar), um brincar que não está 

sujeito a ordens, e as crianças escolhem as brincadeiras e os objetos utilizados 

(microfone, guitarra e bicicleta) como suporte de suas ações.   

 
Se brinquedos são sempre suportes de brincadeiras, sua utilização 
deveria criar momentos lúdicos de livre exploração, nos quais 
prevalece a incerteza do ato e não se buscam resultados. Porém, se 
os mesmos objetos servem como auxiliar da ação docente, buscam-se 
resultados em relação à aprendizagem de conceitos e noções ou, 
mesmo, ao desenvolvimento de algumas habilidades, nesse caso, o 
objeto conhecido como brinquedo não realiza sua função lúdica, deixa 
de ser brinquedo para tornar-se material pedagógico. Um mesmo 
objeto pode adquirir dois sentidos conforme o contexto em que se 
utiliza: brinquedo ou material pedagógico (KISHIMOTO, 1994, p. 14).      
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    Quando o objeto “supõe uma relação íntima com a criança e uma 

indeterminação quanto ao uso, ou seja, a ausência de um sistema de regras que 

organizam sua utilização, pode ser nomeado de brinquedo” (KISHIMOTO, 2010, p. 

22). Todo objeto manipulado e explorado pela criança sem restrições do seu uso, 

como uma boneca que no momento da brincadeira pode ser a filhinha ou a comadre, 

é brinquedo e “a função lúdica incide sobre ele” (KISHIMOTO, 1994, p. 8). Ao utilizar 

o brinquedo, a criança representa algo presente no lugar de algo.  

 
O brinquedo coloca a criança na presença de reproduções: tudo o 
que existe no cotidiano, a natureza e as construções humanas. 
Pode-se dizer que um dos objetivos do brinquedo é dar à criança um 
substituto dos objetos reais, para que possa manipulá-los. 
Duplicando diversos tipos de realidades presentes, o brinquedo 
metamorfoseia e fotografa a realidade. Não reproduz apenas objetos, 
mas uma totalidade social (KISHIMOTO, 2010, p. 21). 
 

O brinquedo é a possibilidade que a criança tem de se aproximar do mundo 

real por meio da ludicidade quando brinca. O que é questionável é qual realidade 

esse objeto representa. Quais representações a criança elabora do seu cotidiano ao 

se utilizar dos brinquedos como substitutos dos objetos reais? O que se pretende 

ensinar para as crianças por meio da utilização do brinquedo? Até que ponto o 

brinquedo oferecido é necessário para a criança na fase em que ela se encontra?   

Um exemplo cotidiano de objeto que metamorfoseia a realidade da criança é 

quando os adultos dizem a ela que o remédio que está ingerindo é suco ou balinha, 

para não haver negação na hora de ingeri-lo. Passa-se uma ideia que não é real 

sobre o remédio e quando a criança encontra o frasco ela vai tomar, porque, afinal, é 

um suco, vai fazer bem. Para a criança, aquele frasco de remédio vira um brinquedo 

que ela, na brincadeira, transforma em garrafinha de suco ou em mamadeira.  

As crianças de seis anos demonstram, em suas rotinas fora da escola, que 

também brincam “pelo simples prazer de brincar” e também sem restrição de espaço 

e de escolha dos objetos e brinquedos como suporte na sua ação lúdica.  Mas o 

brincar que acontece na escola geralmente é marcado pela rotina que “privilegia as 

atividades individuais orientadas” e restringe os espaços da brincadeira, pois a sala 

de aula é para estudar, para escrever, e as brincadeiras só acontecem no parque da 

escola. Quais as oportunidades de interações sociais que são incorporadas nas 

práticas curriculares da rotina da escola? Que ideia a criança adquire sobre o brincar 

nos espaços escolares? 
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Essas reflexões se estendem na análise das figuras 9, 10 e 11, que revelam 

um “um brincar” diferente do brincar que diverte, iniciado ou não pela criança, sem 

levar a sério, que não está sujeito a ordens, ou seja, um brincar mergulhado em 

outro contexto, em outro tempo. Um brincar dicotomizado entre o brincar livre e o 

brincar direcionado, o brincar de uma criança que joga play (vídeo game de última 

geração), que faz natação, que joga tênis e futebol no clube, que viaja e que vai ao 

shopping, que participa de festa do pijama, que brinca com bonecos que parecem 

sair dos desenhos animados, que vê televisão, que vai ao zoológico, ao cinema, que 

conhece amigos novos e que ganha brinquedos e CDs novos.  

 

 
Figura 9 - Produto da atividade Você e suas 
tarefas diárias 
Fonte: Pasta de atividades de criança de 6 anos 

 

A Figura 9 representa o cotidiano de algumas crianças de apenas seis anos 

de idade e leva a pensar que tempos de infância as crianças vivem nos dias atuais. 

Os dias e noites repletos de atividades, com horários marcados — similar às 

agendas de trabalho dos adultos responsáveis. O que é possível viver na infância?  
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A infância é também a idade do possível. Pode-se projetar sobre ela 
a esperança de mudança, de transformação social e renovação 
moral. A infância é portadora de uma imagem de inocência: de 
candura moral, imagem associada à natureza primitiva dos povos, 
um mito que representa a origem do homem e da sua cultura 
(KISHIMOTO, 2010, p. 22).  

   

O que é possível viver na infância quando se tem apenas seis anos de idade? 

Qual a mudança, transformação social e renovação social se pretendem projetar 

com a infância à qual as crianças são submetidas nos dias atuais? Quanto tempo 

desse tempo cronometrado é destinado para as crianças brincarem livremente? Ou 

será que os adultos veem a criança de seis anos como se ela fosse “menos” criança, 

uma criança que cresceu e precisa ter mais atividade que limitem e programem sua 

rotina (e passa a inseri-la em uma rotina com “mais responsabilidades”), já que 

agora ela faz parte dos anos iniciais do Ensino Fundamental? Será que essa criança 

brinca? Será que os adultos desconsideram a importância do brincar na Educação 

Infantil e principalmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental? 

Nas orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade no Ensino 

Fundamental de nove anos, o Ministério da Educação enfatiza:  

 
Crianças são sujeitos sociais e históricos, marcadas, portanto, pelas 
contradições das sociedades em que estão inseridas. A criança não 
se resume a ser alguém que não é, mas que se tornará (adulto, no 
dia em que deixar de ser criança). Reconhecemos o que é especifico 
da infância: seu poder de imaginação, a fantasia, a criação, a 
brincadeira entendida como experiência da cultura. Crianças são 
cidadãs, pessoas detentoras de direitos, que produzem cultura e são 
nela produzidas. Esse modo de ver as crianças favorece entendê-las 
e também ver o mundo a partir do seu ponto de vista. A infância, 
mais que um estágio, é categoria da história: existe uma historia 
humana por que o homem tem infância. As crianças brincam isso é o 
que as caracteriza. Construindo com pedaços, refazendo a partir de 
resíduos ou sobras [...] na brincadeira, elas estabelecem novas 
relações e combinações (BRASIL, 2006c, p. 15). 
 

A ideia de infância e criança varia conforme as formas de organização da 

sociedade moderna e o MEC confirma isso quando acentua que 

 
as visões sobre infância são construídas no contexto social e 
histórico que a criança vive. Por isso a ideia de infância não existiu 
sempre e nem da mesma maneira. Ao contrário, a noção de infância 
surgiu com a sociedade capitalista, urbano-industrial, na medida em 
que mudavam a inserção e o papel social da criança na sua 
comunidade (BRASIL, 2006c, p. 14).    



 

 

73

 
Figura 10 - Produto da atividade Gráfico das principais atividades realizadas nas 
férias de julho/2009 pelas crianças 
Fonte: Pasta de atividades de criança de 6 anos 

 

O que esta atividade nos provoca a pensar. Que contextos sociais e históricos 

as crianças atualmente frequentam? Quais aprendizagens proporcionam as crianças 

quando interagem nos contextos citados acima na atividade do gráfico? 

São os ambientes, os locais em diferentes contextos oferecidos aos sujeitos 

que possibilitam interações sociais importantes para o desenvolvimento. Quando a 

criança interage com o ambiente por meio do ato lúdico, dá ao adulto (sujeito mais 

desenvolvido) a possibilidade de apoiar a criança (sujeito menos desenvolvido) em 

brincadeiras ou ações que ela ainda não consegue realizar sozinha, promovendo 

desenvolvimento proximal.   

 
Vygotsky aponta o jogo como a atividade simbólica mais importante 
da idade infantil, que possibilita a expressão da situação imaginária, 
fruto de experiências adquiridas pela criança no contexto social. Ao 
ver a criança como ser ativo e criativo e ao situar a responsabilidade 
do adulto na zona de desenvolvimento proximal (ZDP), Vygotsky 
elimina a dicotomia jogo e educação (KISHIMOTO, 2005, p. 56). 
 

O lúdico é o ponto de partida para a educação, então não pode haver 

fronteiras entre o jogo e a educação, já que o sujeito da ação é ativo e “não aprende 

de forma fragmentada, mas no contexto de seu interesse e sua ação” (KISHIMOTO, 

2005, p. 55).  

Também é importante refletir sobre os ambientes frequentados pelas crianças, 

verificar se esses espaços são apropriados à expressão lúdica e quais experiências 

elas estão adquirindo no contexto social em que estão inseridas. 

Kishimoto (1994) salienta a necessidade de buscar, nas cidades, os espaços 

públicos apropriados ao ato lúdico, impedindo que se leve ao esquecimento grande 

parte das brincadeiras infantis. 
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As crianças não formam uma comunidade isolada; elas são parte do 
grupo e suas brincadeiras expressam esse pertencimento. Elas não 
são filhotes, mas sujeitos sociais; nascem no interior de uma classe, 
de uma etnia, de um grupo social. Os costumes, valores, hábitos, as 
práticas sociais, as experiências interferem em suas ações e nos 
significados que atribuem às pessoas, às coisas e às relações 
(BRASIL, 2006c, p. 17).   

 

As crianças revelam em suas ações o resultado de suas práticas sociais, o 

que as instituições de ensino, os profissionais da infância e as famílias têm 

compreendido sobre “o discurso da criança como sujeito de direito e da infância 

como construção social” (BRASIL, 2006c, p. 18).  

Segundo o MEC, as mudanças de organização do trabalho no mundo 

contemporâneo têm deturpado tal discurso; “nas classes médias, esse discurso 

reforça a ideia de que a vontade da criança deve ser atendida a qualquer custo, 

especialmente para consumir” (BRASIL, 2006c, p. 18).  

O mesmo documento aponta a necessidade de articular o que as crianças 

sabem com os objetivos das diferentes áreas do currículo. 

 
Como pensar num trabalho focado na criança sem perder o 
compromisso com a inserção sociocultural? Na busca desse foco, 
pensamos que o ponto de partida seria conhecer as crianças, saber 
quais são os seus interesses e preferências, suas formas de 
aprender, suas facilidades e dificuldades, como é seu grupo familiar 
e social, sua vida dentro e fora da escola. Conhecer, por sua vez, 
implica sensibilidade, conhecimentos, disponibilidade para observar, 
indagar, desenvolver respostas para articular o que as crianças 
sabem com os objetivos das diferentes áreas do currículo. Implica, 
também, uma organização pedagógica flexível, aberta ao novo e ao 
imprevisível; pois não há como ouvir as crianças e considerar as 
suas falas, interesses e produções sem alterar a ordem inicial do 
trabalho, sem torná-lo uma via de mão dupla onde as trocas mútuas 
sejam capazes de promover ampliações, provocar os saltos dos 
conhecimentos, como Benjamin sugere (BRASIL, 2006c, p. 58). 
 

Enquanto uns valorizam aquilo que a criança é e faz, outros enfatizam o que 

falta a ela ou o que ela poderá vir a ser. Nesse contexto, o professor deve assumir o 

papel de articulador entre as duas posições, de forma dialética, para buscar a 

superação dessa dicotomia. Quando o profissional da infância desempenha seu 

papel de mediar as relações com a cultura, com os ambientes, as portas se abrem 

para a articulação dos saberes cotidianos e científicos. 
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Esse enfoque coloca-nos num lugar estratégico porque cabe a nós, 
professores(as), planejar, propor e coordenar atividades significativas 
e desafiadoras capazes de impulsionar o desenvolvimento das 
crianças e de ampliar as suas experiências e práticas socioculturais. 
Somos nós que mediamos as relações das crianças com os 
elementos da natureza e da cultura, ao disponibilizarmos materiais, 
ao promovermos situações que abram caminhos, provoquem trocas 
e descobertas, incluam cuidados e afetos, favoreçam a expressão 
por meio de diferentes linguagens, articulem as diferentes áreas do 
conhecimento e se fundamentem nos princípios éticos, políticos e 
estéticos, conforme estabelecem as Diretrizes Curriculares para o 
Ensino Fundamental (BRASIL, 2006c, p. 58).  

 

O ato de planejar do professor incide sobre todas as práticas educativas, 

sobre a rotina, os espaços, as atividades, o envolvimento das famílias, o tempo para 

ouvir a criança, articular os saberes para então promover o desenvolvimento social, 

científico e cultural. Novamente o papel do professor é essencial, pois mediar 

relações  

 
é uma tarefa desafiadora pelas escolhas que precisamos 
continuamente fazer em relação à eleição de conteúdos e temas e às 
propostas metodológicas para aproximá-los das crianças de seis 
anos de idade que agora fazem parte do ensino fundamental de nove 
anos (BRASIL, 2006c, p. 59).  

 

Cabe indagar sobre o conteúdo: “que conhecimentos são fundamentais e 

indispensáveis à formação das crianças?” (BRASIL, 2006c, p. 59) e sobre a 

metodologia: “como ampliar o universo cultural das crianças e suas possibilidades 

de interações?” (BRASIL, 2006c, p. 59).  

Diante dessas provocações e suas respostas, mesmo que temporárias (como 

o planejamento flexível), é importante que o professor tenha clareza dos objetivos8 

                                                           
8  As orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade no Ensino Fundamental de nove 
anos apontam os objetivos das disciplinas do currículo do primeiro ano: Ciências Sociais - 
desenvolver a reflexão crítica sobre os grupos humanos, nas suas relações, suas histórias, suas 
formas de se organizar, de resolver problemas e de viver em diferentes épocas e locais. Desenvolver 
atitudes de observação, de estudo e de comparação das paisagens, do lugar onde se habita, das 
relações entre o homem, o espaço e a natureza. Ciências Naturais – ampliar a curiosidade das 
crianças, incentivá-las a levantar hipótese e a construir conhecimentos sobre os fenômenos físicos e 
químicos, sobre os seres vivos e sobre a relação entre o homem e a natureza e entre o homem e as 
tecnologias. Lógico-Matemático – identificar semelhanças e diferenças entre diferentes elementos, 
classificando, ordenando e seriando; a fazer correspondências e agrupamentos; a comparar 
conjuntos; a pensar sobre números e quantidades de objetos quando esses forem significativos para 
elas, operando com quantidades e registrando as situações-problema (inicialmente de forma 
espontânea e, posteriormente, usando a linguagem matemática). Linguagens Artísticas – 
desenvolvimento de sua sensibilidade e de sua expressão. Apreciar uma pintura, uma escultura, 
assistir a um filme, ouvir uma música. Ver, reconhecer, sentir, experienciar, imaginar as diversas 
manifestações da arte e atuar sobre ela. Linguagem Corporal – promover a consciência corporal, a 
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de cada área do currículo, o que as disciplinas propostas para o primeiro ano desse 

ensino devem alcançar e o que devem promover no desenvolvimento da criança de 

seis anos. É fundamental que o professor, os demais pedagogos, gestores, a 

coordenação pedagógica e a direção da escola dialoguem e planejem, articulem os 

conteúdos com a organização dos espaços e das práticas educativas e com as 

demais séries. 

Observa-se, no material coletado, que os profissionais da escola demonstram 

a intenção de aproximar os conteúdos relevantes para a formação das crianças de 

seis anos. Eles sabem o que ensinar, mas o ato de planejar parece distante. É o que 

se percebe ao examinar as pastas das crianças de seis anos que revelaram o 

excesso de atividades matemáticas e poucas atividades artísticas, que poderiam ter 

possibilitado várias interações com manifestações artísticas, pinturas, texturas, 

colagens. Parece que as práticas educativas não são articuladas com a organização 

dos espaços, inibindo as interações sociais tão importantes para desenvolver a 

iniciativa, a autonomia, a reflexão e a resolução das situações-problema. 

 

 
Figura 11 – Produto da atividade No fim de semana (5) 
Fonte: Pasta de atividades de criança de 6 anos 
 

No material analisado aparece “um brincar” que parece acontecer dentro e 

fora da escola, durante e nos fins de semana, porém, os locais em que acontece o 

                                                                                                                                                                                     

troca entre elas, a aceitação das diferenças, o respeito, a tolerância e a inclusão do outro.  
Linguagem Oral e Escrita – assegurar o conhecimento sobre a natureza e o funcionamento do 
sistema da escrita compreendendo e se apropriando dos usos e convenções da linguagem escrita 
nas suas mais diversas funções (BRASIL, 2006c, p. 59 a 61). 



 

 

77

brincar são espaços fechados, que oferecem restrição e, assim, diminui-se a 

possibilidade de exploração, imaginação e movimentação. E também o brincar com 

a utilização de brinquedo tecnológico. Mas o que um brinquedo eletrônico e 

tecnológico representa para a criança? 

 
Hoje os brinquedos reproduzem o mundo técnico e científico e o 
modo de vida atual, com aparelhos eletrônicos, naves espaciais, 
bonecos e robôs. A imagem representada não é cópia idêntica da 
realidade existente, uma vez que os brinquedos incorporam 
características como tamanho, formas delicadas e simples, 
estilizadas ou, ainda, antropomórficas, relacionadas à idade e ao 
gênero do público ao qual é destinado (KISHIMOTO, 2010, p. 21). 
 

O que o personagem dos desenhos animados “Ben 10” (que aparece no jogo 

de vídeo game na Figura 11), que odeia a escola e vive buscando jeitos de fugir dela 

porque é chata, representa para a criança? Qual imagem sobre a escola esse jogo 

pode introduzir? Segundo Kishimoto (2010, p. 21), “o fabricante ou sujeito que 

constrói brinquedos neles introduz imagens que variam de acordo com sua cultura. 

Cada cultura tem maneiras de ver a criança, de tratar e educar”. A autora 

acrescenta: 

 
O brinquedo propõe um mundo imaginário da criança e do adulto, 
criador do objeto lúdico. No caso da criança, o imaginário varia 
conforme a idade: para o pré-escolar de 3 anos, está carregado de 
animismo; de 5 e 6 anos, integra predominante elementos da 
realidade (KISHIMOTO, 2010, p. 21). 
 

Nas brincadeiras, o brinquedo cria alma. A criança pequena acredita que o 

objeto tem vida. Já para as crianças de cinco e seis anos os brinquedos 

representam a realidade e elas o utilizam para evocar uma ideia mesmo em sua 

ausência, para representar alguma ideia.  

Outro questionamento importante: Por que, quando se pensa em brincar, logo 

se pensa no brinquedo industrializado? 

 

Quando se trata do brinquedo do brincar, imediatamente se pensa no 
brinquedo industrializado e na dificuldade de obtê-lo. Entretanto, 
pode-se brincar com o próprio corpo, com materiais naturais, com os 
sons emitidos pelos objetos, com a sucata industrial e natural e, 
também com os brinquedos industrializados. No Japão, um país rico, 
sem problemas financeiros para adquirir materiais, verifiquei que se 
utilizava sucata, como caixas grandes e pequenas de papelão, para 
os projetos das crianças. Situação similar encontrei em Braga, 
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Portugal, em uma escola particular, onde os professores utilizavam 
pedras de rios e das calçadas para as crianças pintarem, pedaços de 
vidro doados pelas vidraçarias como suporte para maravilhosas 
pinturas; pedaços de madeiras, também doados pelas marcenarias, 
para pintura e produção de blocos; caixas de sapato ou de camisa, 
para blocos de construção. No Brasil, a riqueza dos discursos é 
acompanhada da pobreza de práticas e o pouco uso de materiais em 
uma natureza tão generosa (KISHIMOTO, 2005, p. 69).  
 

Materiais alternativos, como sucata industrial e natural, disponibilizados em 

ambientes seguros e com uso monitorado pelo professor, podem oferecer à criança 

muitas possibilidades de exploração por meio da criatividade, da socialização e da 

imaginação. Os brinquedos industrializados também devem ser utilizados, porém, 

não devem ser a única possibilidade de exploração nos momentos de brincadeira. 

Percebe-se que a utilização dos brinquedos industrializados e tecnológicos é 

mais evidente nas brincadeiras das crianças de seis anos, enquanto as crianças de 

cinco anos ainda preferem subir em árvores, brincar de balão nas festas de 

aniversário e brincar na rede de casa com seu animal de estimação. 

Que materiais alternativos a escola tem disponibilizado nos espaços para que 

a criança possa explorar, socializar, imaginar e mobilizar conhecimentos e 

habilidades para construir o seu próprio brinquedo? 

Professores, gestores, coordenação pedagógica e direção devem pensar 

juntos maneiras de conciliar o interesse e a necessidade de brincar da criança com a 

tarefa de educar, escolhendo materiais adequados, organizando espaços e 

planejando atividades. É com essa ideia que o brincar é apresentado adiante.   

 

 

3.3 O brincar pedagógico: indícios de seu uso em sala de aula 

 

 

Apresento o brincar direcionado, recurso pedagógico, expondo primeiro as 

figuras que ilustram esse brincar das crianças de cinco anos e em seguida as figuras 

das crianças de seis anos.  

Retomamos a Figura 4 (página 65), que mostra o “brincar” associado a uma 

regra do grupo, relacionado à organização do espaço da sala de aula, ao 

comportamento ou à ação da criança. O texto impresso sobre o papel da atividade 

contém a mensagem de que quem pega o brinquedo na estante, no chão ou em 
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outros lugares pode brincar, mas deve devolvê-lo ao lugar combinado, na estante, 

na caixa, no baú.   

Essa atividade mostra que o jogo infantil faz parte da rotina de sala de aula 

das crianças de cinco anos e é utilizado para mediar as outras brincadeiras 

realizadas na sala de aula e também “com vistas a facilitar tarefas de ensino” 

(KISHIMOTO, 1994, p. 17). Surge então o jogo educativo, “um meio de instrução, 

um recurso de ensino para o professor e, ao mesmo tempo, um fim em si mesmo 

para a criança que só quer brincar” (KISHIMOTO, 1994, p. 18), um jogo entendido 

ora como livre, ora como orientado. 

 

O início do século XIX presencia o término da Revolução Francesa e 
o surgimento de inovações pedagógicas. Há um esforço para colocar 
em prática princípios de Rousseau, Pestalozzi e Froebel. Mas é com 
Froebel que o jogo, entendido como objeto e ação de brincar, 
caracterizado pela liberdade e espontaneidade, passa a fazer parte 
da história da educação infantil (KISHIMOTO, 1994, p.16). 
 

Porém, naquele período, o jogo “não se presta[va] para a formação moral, 

nem mesmo colabora[va] para o desenvolvimento cognitivo. [Admitia-se] como 

recreação, uma espécie de distração e descanso do árduo trabalho” (KISHIMOTO, 

1994, p. 18), mas debates e estudos entre inspetores da época apontaram uma 

ligação entre o jogo e a aprendizagem. 

 
A ideia de uma escola infantil sem a interferência do professor cria 
um debate na época. Discute-se a adequação do jogo livre proposto 
por Froebel. As interpretações apontam para a necessidade de um 
jogo controlado como suporte da ação docente. Assim, nasce o jogo 
educativo: mistura de jogo e de ensino (KISHIMOTO, 1994, p. 18). 

   

Essa ideia de jogo educativo, metade jogo e metade educação, tomou conta 

do “espaço da escola infantil francesa a tal ponto que Chamboredon e Prévot (1986) 

chegam a dizer que esta se transforma em um grande ‘brinquedo educativo’” 

(KISHIMOTO, 1994, p. 18). O jogo educativo surgiu como apoio às atividades 

didáticas e visava “à aquisição de conhecimento e conquistas de um espaço 

definitivo na educação infantil” (KISHIMOTO, 1994, p. 17). 

O jogo educativo está relacionado à presença concomitante de duas funções:  

 
a função lúdica do jogo propicia a diversão, o prazer e até o 
desprazer quando escolhido voluntariamente, e a função educativa 
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do jogo ensina qualquer coisa que complete o indivíduo em seu 
saber, seus conhecimentos e sua apreensão do mundo. O equilíbrio 
entre as duas funções é o objetivo do jogo educativo (KISHIMOTO, 
1994, p. 19).   

Por isso a atividade ilustrada pela Figura 4 também nos leva a pensar na 

utilização excessiva da função lúdica do jogo na Educação Infantil.  

 
Alguns filósofos e teóricos, quando tratam da utilização do jogo pela 
educação, apontam o que denominam “paradoxo do jogo educativo”. 
A contradição vista no jogo educativo se resume à junção de dois 
elementos considerados distintos: o jogo e a educação. O jogo, 
dotado de natureza livre, parece incompatibilizar-se com a busca de 
resultados, típica de processos educativos. Embora autores como 
Bally, (1959), Caillois, (1967), Huizinga, (1951), Alain, (1957), 
Henriot,(1983), Rabecq-Maillard, (1969), Sutton-Smith, (1971), entre 
outros, destaquem a liberdade como atributo principal do jogo, no 
campo da educação procura-se conciliar a liberdade, típica dos 
jogos, com a orientação própria dos processos educativos. Em outros 
termos, elimina-se o paradoxo na prática pedagógica ao preservar a 
liberdade de brincar da criança. Desde que não entre em conflito com 
a ação voluntária da criança, a ação pedagógica intencional do 
professor deve refletir na organização do espaço, na seleção dos 
brinquedos e na interação com as crianças (KISHIMOTO, 1994, p. 
19). 

 

No conjunto de pastas das crianças da Educação Infantil se percebe em 

menor proporção a função pedagógica no registro das atividades que podem ser 

utilizadas pelo professor, como um brinquedo ou uma brincadeira, desde que sua 

intenção seja a de participar junto e ele esteja preparado para conduzir esse 

momento. Predomina com excesso, nas ações e práticas educativas da escola, a 

função lúdica — a criança só brinca. Essa situação desqualifica e reduz 

significativamente a presença da função pedagógica, “garantida pela organização do 

espaço, pela disponibilidade de materiais e pela própria participação do professor 

nas brincadeiras” (KISHIMOTO, 1994, p. 22).  

Parece que o ato de brincar, nesse momento, é banalizado, desconsiderado, 

devido à carência de alternativas para a criança (pela falta de planejamento do 

educador), e com isso se reforçam ideias como o brincar pelo brincar e o brincar 

compreendido só na perspectiva espontaneísta, sem a participação do professor na 

organização dos espaços e no momento da brincadeira. Buscar o equilíbrio entre as 

funções do jogo educativo seria o ideal para desconstruir essa ideia, que acaba 

desconsiderando o ato de brincar. 
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O equilíbrio entre as duas funções é o objetivo do jogo educativo. 
Entretanto, o desequilíbrio provoca duas situações: não há mais 
ensino, há apenas jogo, quando a função lúdica predomina ou, o 
contrário, quando a função educativa elimina todo hedonismo, resta 
apenas o ensino (KISHIMOTO, 1994, p. 19). 

 O caminho para encontrar o equilíbrio entre as duas funções do jogo 

educativo é o planejamento do professor? Esse documento pode ser utilizado como 

registro do que já foi realizado, seus resultados, e também para servir de apoio no 

momento de replanejar ou planejar espaços e atividades? 

No mesmo conjunto de atividades não se perceberam grandes avanços no 

desenvolvimento das crianças no que se refere aos desenhos e à escrita, nem 

atividades com níveis de dificuldade gradativos que as desafiassem no decorrer do 

ano letivo.  

Também se constatou que a quantidade de atividades da pasta da Educação 

Infantil era muito inferior em relação à quantidade de atividades arquivadas nas 

pastas do primeiro ano do Ensino Fundamental. Claro que quantidade não é 

indicativo de qualidade, mas esse aspecto indicou a ênfase na função lúdica, no jogo 

e na brincadeira na Educação Infantil.   

Foi registrado “o brincar” associado com atenção, percepção visual, contagem 

numérica, como o jogo esconde-esconde, a atividade de matemática que pede para 

encontrar dez objetos escondidos pelo Saci (Figura 12). 

 

 
Figura 12 – Produto da atividade Esconde-esconde 
Fonte: Pasta de atividades de criança de 5 anos 
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E o “brincar” associado à concentração, memorização, agilidade, com a 

parlenda: Cadê o toucinho que estava aqui? (Figura 13). 
 

 
Figura 13 - Produto da atividade Parlenda 
Fonte: Pasta de atividades de criança de 5 anos 

 

As figuras 12 e 13 levam a questionar como foi a participação do professor 

nessas atividades? Brincou de esconde-esconde ou de parlenda antes de realizar a 

atividade? Quando escolheu as brincadeiras, o que pretendia: ensinar, divertir ou 

ambas? 

 
Se um professor escolhe um jogo de memória com estampas de 
frutas destinadas a auxiliar na discriminação das mesmas, mas as 
crianças utilizam as cartas do jogo para fazer pequenas construções, 
a função lúdica predomina e absorve o aspecto educativo definido 
pelo professor: discriminar frutas (KISHIMOTO, 1994, p. 19). 
 

Será que esse jogo e essa brincadeira demonstrados nas figuras 11 e12 e 

empregados pela escola como recurso educativo respeitaram a natureza do ato 

lúdico (a liberdade da escolha, a livre iniciativa) da criança? Será que a utilização do 

recurso pedagógico (parlenda, Figura 13) pelo professor da Educação Infantil 

estimulou o letramento por meio do brincar?  
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De acordo com Kishimoto (2005, p. 6), “no âmbito da linguagem, parlendas, 

trava-línguas e brincadeiras de formar palavras e criar textos expressam a 

sonoridade das sílabas e o saber-fazer necessário para a compreensão das regras e 

recriação dos textos”.  

A atividade não é só o registro da parlenda, mas até que ponto ela, quando sai 

do papel, consegue atingir objetivos de aprendizagem? Como o professor faz uso 

dessa brincadeira para motivar a participação e auxiliar no desenvolvimento das 

crianças? “O brincar com sons, com música, com gestos, tão significativos e 

agradáveis para as crianças, são pouco utilizados pelas instituições infantis, 

certamente por razões relacionadas à formação e cultura docente” (KISHIMOTO, 

2005, p. 69). O que determina o que planejar, como participar, como dar suporte no 

momento adequado, observar e acompanhar a criança em seus projetos é a 

concepção que o professor tem sobre a criança. O professor poderia conciliar a 

curiosidade e o interesse da criança de aprender determinado tema, assunto e 

relacioná-lo com seus conteúdos programáticos?  

 
No Colégio Pedro V, as crianças ouvindo as notícias do Iraque, 
interessaram-se pela guerra, depois, pela paz. Pesquisaram o 
significado da paz. Entrevistaram pais, transeuntes e funcionários e 
descobriram a pomba como ícone da paz, relacionaram figuras 
religiosas, como São Francisco, que lutaram pela preservação da 
natureza, e compreenderam que flores e árvores também são paz. 
Multiplicaram-se as falas, os desenhos e os textos individuais e 
coletivos do projeto da paz que personalizaram a sala de atividades, 
evidenciando o letramento (KISHIMOTO, 2005, p. 68). 
 

Se o professor concebe a criança como um ser ativo e construtor de 

conhecimento proporcionará maneiras de estimular como, por exemplo, o letramento 

sugerido no trabalho realizado no Colégio Pedro V, para as crianças de cinco e seis 

anos.  

Observe o registro coletado no material das crianças de seis anos, cuja 

análise inicia na Figura 14.  
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Figura 14 - Produto da atividade Você gosta de 
brincar de amarelinha? 
Fonte: Pasta de atividades de criança de 6 anos 

 

 

Note que “o brincar” está associado à quantidade maior/menor e à posição 

antecessor/sucessor dos números de 1 a 10 na amarelinha. 
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Figura 15 - Produto da atividade Vamos brincar 
com as palavras? 
Fonte: Pasta de atividades de criança de 6 anos 

 

Percebe-se “o brincar” associado com atenção e percepção auditiva, pois 

sugere que a criança escute a leitura da professora de fichas contendo poemas, 

para que logo após faça a escolha de uma ficha poema e lhe dê outro nome (Figura 

15). 

O significado do jogo na educação se relaciona à presença de duas funções 

simultâneas: lúdica (jogo que diverte, escolhido voluntariamente) e educativa (jogo 

que ensina, instruiu). O equilíbrio entre ambas é o que torna o jogo educativo. 

 
[...] certos jogos perdem rápido sua dimensão lúdica quando 
empregados inadequadamente. O uso de quebra-cabeças e jogos de 
encaixes como modalidades de avaliação constrange e elimina a 
ação lúdica. Se perde a função de propiciar prazer em proveito da 
aprendizagem, o brinquedo se torna instrumento de trabalho, 
ferramenta do educador. O “brinquedo” já não é brinquedo, é material 
pedagógico ou didático (KISHIMOTO, 1994, p. 19). 
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Há uma aparente dificuldade da escola em conciliar, no primeiro ano do 

Ensino Fundamental, a liberdade típica dos jogos com a orientação dos processos 

educativos, o que compromete a função de propiciar prazer em proveito da 

aprendizagem. Revela-se o predomínio da função educativa em várias atividades da 

pasta, realizadas pelas crianças matriculadas em duas turmas diferentes, mas que 

realizaram as mesmas atividades. 

 
Geralmente, os problemas apontados pela literatura internacional 
sobre o predomínio excessivo de jogos orientados para funções 
didáticas não se manifestam no Brasil, uma vez que é irrisória, ainda, 
a expansão dos jogos na educação infantil. O movimento 
internacional de institucionalização da infância, acrescidos da intensa 
utilização do jogo com finalidades didáticas, diminuiu o espaço para o 
emprego do jogo como forma de auto-expressão e aquisição da 
cultura infantil necessária à integração da criança no meio social. 
Espaços alternativos como as Brinquedotecas, os acampamentos de 
férias e os clubes têm desempenhado o papel de integrar a criança 
por meio de jogos livres (KISHIMOTO, 1994, p. 28).    

 

O predomínio da função didática e a ausência da função lúdica, por conta dos 

excessivos jogos orientados, parece ser uma prática dos anos iniciais, justificada 

pelo fato de que agora a criança de seis anos está matriculada no primeiro ano do 

Ensino Fundamental. Permanecem como foco os conteúdos escolares, 

marginalizando a socialização, a expressão e a integração da criança no meio 

social. Não que a utilização dos jogos orientados seja um erro, mas é preciso buscar 

equilíbrio entre a ludicidade e a educação em benefício do desenvolvimento integral 

da criança de cinco e de seis anos que  

 
age livremente no jogo de faz-de-conta dentro de uma sala de aula, 
expressando relações que observa no seu no seu cotidiano. A função 
pedagógica será garantida pela organização do espaço, pela 
disponibilidade de materiais e muitas vezes pela própria parceria do 
professor nas brincadeiras. Ao permitir a manifestação do imaginário 
infantil, por meio de objetos simbólicos dispomos intencionalmente 
da função pedagógica se subsidia o desenvolvimento integral da 
criança (KISHIMOTO, 1994, p. 22). 

       

Quando o contexto da aprendizagem não é compartilhado com a criança, ela 

torna-se um recipiente passivo, reflexo de práticas dirigidas e impostas pelos 

adultos. É o que acontece com “o brincar” associado à leitura do poema “Centopéia”, 

pois sugere a leitura com diversão e pede para descobrir a palavra que termina 
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como centopéia no poema. Também envolve adição, multiplicação e contagem por 

meio da escrita da sequência numérica de 1 a 50 (Figura 16). 

 

 
Figura 16 - Produto da atividade Para você ler e se divertir 
Fonte: Pasta de atividades de criança de 6 anos 

 

Essas imagens da atividade causam estranheza, porque o seu enunciado 

sugere “Para você ler e se divertir” — uma das características do brincar, o ato 

lúdico que poderá propiciar prazer (ou até desprazer) por uma escolha voluntária. 

Porém, na pasta de atividades não foram encontrados indícios de que essa atividade 

tenha sido escolha da criança, pois as outras pastas revelam que a mesma atividade 

foi realizada no mesmo dia por outras crianças. Como também aprender por meio da 

memorização o sistema numérico de 1 a 50 aparenta não ser divertido.  

Outra pergunta surgiu: Será que as crianças foram desafiadas a explorar os 

espaços da escola para descobrir quantos passos são necessários para chegar aos 

ambientes? As crianças foram motivadas a brincar de encontrar os pares dos tênis, 

os pares de meias dos colegas de sala, antes de realizarem essa atividade? Essa 

atividade promoveu assimilação dos conteúdos matemáticos? 
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Para Piaget, cada ato de inteligência é definido pelo equilíbrio entre 
duas tendências: assimilação e acomodação. Na assimilação, o 
sujeito incorpora eventos, objetos, ou situações dentro de formas de 
pensamento, que constituem as estruturas mentais organizadas. Na 
acomodação, as estruturas mentais existentes reorganizam-se para 
incorporar novos aspectos do ambiente externo. Durante o ato de 
inteligência, o sujeito adapta-se às exigências do ambiente externo, 
mantém sua estrutura mental intacta. O brincar, neste caso, é 
identificado pela primazia da assimilação sobre a acomodação. Ou 
seja, o sujeito assimila eventos e objetos ao seu eu e suas estruturas 
mentais (KISHIMOTO, 1994, p. 39). 
 

O jogo, segundo Piaget citado por Kishimoto (1994), tem prioridade, tem 

relevância no processo de assimilação sobre a acomodação. Quando a criança 

explora o ambiente por meio do brincar tem a possibilidade de rever sua experiência 

passada, reorganizando o pensamento para incorporar novas representações sobre 

o seu eu e o ambiente externo.  

 
[...] o jogo está presente entre aqueles que estudam as 
representações mentais. Entre os teóricos mais relevantes que 
subsidiam esta perspectiva, encontram-se os expoentes da 
psicologia genética como Wallon, Piaget, Vygotsky, Bruner e outros 
que mostram a importância do jogo para o desenvolvimento infantil 
ao propiciar a descentração da criança, a aquisição de regras, a 
expressão do imaginário e a apropriação do conhecimento 
(KISHIMOTO, 1994, p. 24). 
 

Os teóricos citados por Kishimoto (1994) enfocam a importância do jogo para 

o desenvolvimento infantil e, por esse motivo, deveriam ser utilizados pela 

educação, independentemente dos níveis de ensino.  

 
Entre os inúmeros jogos utilizados pela educação e que se 
encontram nessa classificação ampla de jogos utilizados pela 
educação e que aparecem com bastante freqüência na educação 
infantil estão os de regras, os de construção, os tradicionais infantis e 
os de faz-de-conta (KISHIMOTO, 1994, p. 24).   
 

Essas modalidades do jogo infantil, os de regras e de faz-de-conta, revelam-

se nas brincadeiras livres e orientadas e auxiliam no desenvolvimento das 

representações. Quando a criança brinca toma “distância da vida cotidiana, está no 

mundo imaginário, neste momento o jogo auxilia na construção da representação 

mental e da realidade” (KISHIMOTO, 1994, p. 4).  

Todas as modalidades do jogo têm sua relevância, por isso é importante 

estabelecer a relação entre o jogo, a criança e a educação. A ideia de que o jogo é 
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fundamental para a educação e para o desenvolvimento infantil deve prevalecer, 

mesmo que seja por meio dos jogos tradicionais infantis, reduto da livre iniciativa, 

transmitidos pela oralidade e que, quando inseridos no contexto pedagógico, 

participam de um movimento de divulgar tais brincadeiras que preservam a cultura 

infantil. É seguindo essa ideia que o brincar é apresentado agora.   

 

 

3.4 O brincar cultural: indícios de seu uso em sala de aula 

 

 

Apresento o brincar tradicional, resgate da cultura infantil com desenhos que 

ilustram esse brincar registrado pelas crianças de cinco anos (Figuras 17 e 18) e 

seis anos (Figuras 19 e 20).   

 

 
Figura 17 - Produto da atividade Brincadeira preferida da mamãe quando 
criança 
Fonte: Pasta de atividades de criança de 5 anos 
 
 

Agora aparece “um brincar” espontâneo, livre de tempo controlado e vigiado, 

livre de regras impostas, livre de espaço restrito e de brinquedos eletrônicos. Um 

brincar sem pretensão de alcançar objetivos, um brincar de esconde-esconde na rua 

de casa, um brincar de carrinho betoneira na calçada de casa, de jogar futebol ou 
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brincar de bola na rua com os amigos. Um brincar que provoca a imaginação, que 

provoca a criatividade por meio da exploração dos brinquedos e espaço. 

    

 
Figura 18 - Produto da atividade Brincadeira preferida do meu pai na 
infância 
Fonte: Pasta de atividades de criança de 5 anos 

 

É “um brincar” repleto de significados, pois faz os pais resgatarem na memória 

as lembranças vividas na infância, por meio do relato oral, quando questionados 

sobre as brincadeiras e brinquedos preferidos. Um brincar reminiscente.  

 
Muitos jogos preservam sua estrutura inicial, outros modificam-se, 
recebendo novos conteúdos. A força de tais jogos explica-se pelo 
poder da expressão oral. Enquanto manifestação espontânea da 
cultura popular, os jogos tradicionais têm a função de perpetuar a 
cultura infantil e desenvolver formas de convivência social  
(KISHIMOTO, 1994, p. 25). 

    

Essa modalidade foi denominada jogos tradicionais infantis por perpetuar 

tradições da colonização portuguesa, da cultura dos africanos e também da 

convivência destes com os índios nos tempos de 1538 (data aproximada da 

chegada dos primeiros negros na Bahia). A mudança do conteúdo de alguns jogos 

se deu pelo contexto social e histórico de cada época e pela mistura de culturas e 

etnias que povoaram o Brasil. “As crianças africanas trazidas para o Brasil tiveram 

ambiente para repetir as brincadeiras do continente negro, ou aceitaram e adotaram 

as locais, vividas por outros meninos” (KISHIMOTO, 2009, p. 27). Essas brincadeiras 

permanecem vivas na memória infantil até os dias atuais. 
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Tais jogos assumem “características de anonimato, tradicionalidade, 

transmissão oral, conservação, mudança e universalidade” (KISHIMOTO, 2009, p. 

13). 

As figuras 17 e 18 relatam as brincadeiras da infância de pais das crianças de 

cinco anos e fazem pensar: Por que os autores dos desenhos lembraram 

especificamente do esconde-esconde e do carrinho de betoneira? Quem transmitiu e 

ensinou esse brincar? Quais os espaços eram destinados para o brincar na época 

em que os pais eram crianças? Existem aspectos que impedem esse brincar do 

tempo dos pais nos dias atuais? Quais são? Será que os tipos de moradia da época 

influenciaram esse brincar? São essas reflexões que destacam a participação dos 

pais como multiplicadores e transmissores da cultura infantil, já que “a força de tais 

jogos explica-se pelo poder da expressão oral” (KISHIMOTO, 2009, p. 13). 

Observe o registro coletado no material das crianças de seis anos nas figuras 

19 e 20.  

 

 
Figura 19 - Produto da atividade Esta tarefa é para ser 
realizada com seu filho, converse com ele, as quais você 
poderá pintar, desenhar, escrever ou colar (1) 
Fonte: Pasta de atividades de criança de 6 anos 
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A tradicionalidade e universalidade dos jogos tradicionais infantis assentam-se 

“no fato de povos distintos e antigos como os da Grécia e Oriente brincarem de 

amarelinha, de empinar papagaios, jogar pedrinhas, e até hoje as crianças o fazem 

quase da mesma forma” (KISHIMOTO, 2009, p. 13). Isso também ocorre com os 

brinquedos utilizados, no caso (Figura 19) a bola (brinquedo com o qual o pai 

gostava de brincar na infância), brinquedo universal sempre presente entre as 

gerações. 

 
[...] há brinquedos universais presentes em qualquer cultura e 
situação social como as bolas, as pequenas armas. Para simular 
caçadas e pescarias, ossos imitando animais, danças de roda, 
criação de animais e aves, insetos amarrados e obrigados, a 
locomover-se, corridas, lutas de corpo, saltos de altura, distância, 
etc., os quais parecem estar presentes desde tempos imemoriais em 
todos os países (KISHIMOTO, 2009, p. 27).   

 

A imagem da tarefa realizada pela criança com o pai foi uma estratégia 

importante, pois inseriu no contexto pedagógico a participação dos pais com seus 

relatos orais sobre sua infância, iniciando ou fortalecendo um movimento de divulgar 

tais brincadeiras que preservam a cultura infantil e desenvolvem formas de 

convivência social.  

No entanto, tais informações foram pouco exploradas tanto pela Educação 

Infantil (que também se utilizou deste recurso, mas com alguns aspectos diferentes) 

como pelo primeiro ano do Ensino Fundamental, pois no conjunto de atividades nas 

pastas não aparece nenhum outro registro que dê ênfase para esse brincar 

especifico. Será que a escola deveria ou poderia refletir com as crianças e com os 

pais sobre tais mudanças sociais vividas por ambos? E por quê? Como ajustar no 

currículo tais conteúdos que conduzam as crianças a terem um pensamento crítico-

reflexivo? Não se trata apenas de repasse de conteúdo, mas sim de relacioná-lo 

com a busca de qualidade para a vida. 
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Figura 20 - Produto da atividade Esta tarefa é para ser realizada com seu 
filho, converse com ele, as quais você poderá pintar, desenhar, escrever 
ou colar (2) 
Fonte: Pasta de atividades de criança de 6 anos 

 

Aparece também “o brincar” com o pai que joga bola, que anda de bicicleta e 

que brinca de carrinho. Na Figura 20 a escolha do adulto pela bicicleta nos 

momentos de brincadeira na infância revela um ato livre, um ato lúdico, 

característico do jogo tradicional infantil que 

 
é o tipo de jogo livre, espontâneo, no qual a criança brinca pelo 
prazer de o fazer. Por pertencer à categoria de experiências 
transmitidas espontaneamente conforme motivações internas da 
criança, ele tem fim em si mesmo e preenche a dinâmica da vida 
social, permitindo alterações e criações de novos jogos 
(KISHIMOTO, 2009, p. 14). 

   

Quais dinâmicas da vida social dos dias atuais permitem às crianças 

brincarem de bola, de bicicleta, de pipa? Existem espaços adequados para esse tipo 

de brincadeira? Como resgatar os jogos tradicionais, integrando-os ao dia-a-dia sem 

perder de vista a influência da modernidade? São reflexões como essas que 

destacam a participação dos pais das crianças de cinco e seis anos no resgate da 

memória das brincadeiras infantis por meio do relato oral.  

Outro aspecto é a limitação do tempo de infância das crianças: a criança só 

brinca do que os pais permitem. Isso fica evidente nos relatos sobre o tipo de 

brincadeira realizada nos fins de semana pelas crianças de cinco anos, que é 

diferente para a criança de seis anos. A escola poderia orientar os pais sobre a 

importância de resgatar a cultura infantil por meio das brincadeiras tradicionais. 
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Seria um caminho para os adultos não limitarem o tempo de infância das crianças, 

por meio do que é a elas oferecido para brincarem. Os pais têm participação no 

processo de educar, mas seu envolvimento precisa ser diário no ambiente escolar, 

familiar, social. 

A escola explora pouco tais informações. No material das crianças de cinco 

anos elas aparecem em duas ocasiões: na semana de comemoração do dia das 

mães e na semana do dia dos pais. No material das crianças de seis anos esse 

registro só aparece na semana de comemoração do dia dos pais.    

Percebe-se que esse brincar fica evidente tanto nos registros das crianças de 

cinco anos como no material das crianças de seis anos. As crianças ainda brincam 

de esconde-esconde, de carrinho, de bola e andam de bicicleta. Todos os relatos 

dos pais favorecem a perpetuação da cultura infantil.  

A análise das atividades compreendidas como brincadeiras, possibilitou 

perceber continuidades e rupturas nas atividades curriculares do último ano da 

Educação Infantil e do primeiro ano do Ensino Fundamental. O direito da criança de 

aprender e brincar ainda se faz necessário e precisa ser pensado e repensado por 

meio da organização dos espaços escolares e pelo ato de planejar do professor em 

conjunto com a escola.  

Como a escola, com toda sua rotina, tem conciliado a tarefa de educar com a 

necessidade irresistível de brincar da criança? As instituições têm consciência de 

como a organização dos espaços e ambientes podem limitar ou favorecer o 

desenvolvimento da criança? 

Estas inquietações e reflexões são movidas pela ausência de qualidade 

percebida nas práticas curriculares apresentadas por meio das atividades 

elaboradas pelo professor e realizadas pelas crianças. 

Qual o caminho para encontrar a qualidade no trabalho pedagógico oferecido 

as crianças? 
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CONSIDERAÇÕES 

 

 

 Este estudo teve como objetivo identificar, por meio da análise de atividades 

compreendidas como brincadeiras, as continuidades e rupturas nas atividades 

curriculares do último ano da Educação Infantil e do primeiro ano do Ensino 

Fundamental de uma escola no município de Itajaí. Os resultados da pesquisa nos 

conduzem a reflexões sobre o modo como as propostas curriculares da Educação 

Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental compreendem a infância e o ato 

de brincar. 

           Foram analisados os registros das atividades das crianças de cinco e seis 

anos de idade, alunos da Educação Infantil e do primeiro ano do Ensino 

Fundamental de uma instituição. O referencial teórico sobre o brincar permitiu 

revelar os vários indícios de brincadeiras em sala de aula, observados a partir do 

modo como as atividades, os tempos e espaços são pensados e integrados às 

práticas curriculares da escola.   

           Uma das principais fontes de consulta foram os referenciais para a 

implantação do Ensino Fundamental de nove anos que orientam os educadores e as 

instituições de ensino a aprofundar os estudos sobre a concepção de infância e 

repensar o currículo para as crianças de seis anos, dando ênfase aos momentos 

lúdicos nas práticas educativas por meio da organização do espaço e do tempo da 

rotina escolar.  

           Observadas essas indicações, constatou-se, no material analisado, que as 

práticas curriculares com as crianças do primeiro ano do Ensino Fundamental 

apresentam poucos indícios do brincar como princípio da prática pedagógica. 

Prevalecem as atividades individuais orientadas, nas quais o educador pré-

determina a rotina e quase não disponibiliza tempos e espaços planejados para 

brincadeiras. 

           No último ano da Educação Infantil, nos registros das crianças de cinco anos, 

pôde-se observar que as práticas curriculares integram em sua rotina as 

brincadeiras e organizam o espaço e o tempo de modo que a criança participe 

ativamente do processo de aprender por meio do brincar. As diferenças na ação 

pedagógica indicam que, apesar de todas as discussões sobre a infância ser o elo 

integrador entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, o “muro” entre os 
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níveis de ensino continua a existir, provocando rupturas no processo de aprender e, 

consequentemente, nas proposições de atividades. 

          Os conteúdos das diversas áreas do conhecimento são os que orientam as 

atividades do primeiro ano do Ensino Fundamental. O fato de as crianças 

ingressarem um ano mais cedo não provoca substancial diferença nas ações 

didáticas. Os conteúdos não são articulados ao ato lúdico; por isso sugere-se que o 

professor busque abordagens pedagógicas que integrem a infância na educação do 

ambiente do Ensino Fundamental.                 

           Ao analisar as atividades relacionadas ao brincar das crianças de cinco anos 

e das crianças de seis anos, sentiu-se a necessidade de classificar as atividades 

compreendidas como brincadeiras em três tipos: as atividades livres, as 

direcionadas — estas usadas como recurso pedagógico — e as que resgatam a 

cultura infantil. Foi a partir dessas categorias que se perceberam as continuidades e 

rupturas entre a Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental. 

           O brincar livre, ato lúdico e espontâneo, está presente nos contextos de vida 

das crianças de cinco anos. Ele acontece dentro e fora da escola, nos fins de 

semana, em locais abertos, sem restrição de espaços, com liberdade para se 

movimentar, imaginar e explorar. Na escola, esse brincar demonstra que a criança 

tem acesso aos brinquedos livremente e pode realizar escolhas sem restrição e 

buscar alternativas sempre que sentir necessidade, o que possibilita múltiplos 

contatos físicos e sociais. 

           As crianças sobem em árvore, brincam de balão e brincam com seu animal 

de estimação. Em tais ações predomina o prazer, demonstrado pela alegria e pelo 

riso. O caráter não-sério da brincadeira está associado à ideia de que a ação lúdica 

não pode fazer parte de trabalhos e tarefas, mas quando a criança brinca, ela o faz 

de modo compenetrado, realizando uma atividade mental caracterizada pelo 

deslocamento da situação real para a situação imaginária. 

           O brincar livre da criança de seis anos acontece nos contextos por ela 

frequentados, porém, na escola as brincadeiras ocorrem apenas como “descanso” 

das atividades de sala de aula. Na rotina escolar as atividades individuais orientadas 

são mais privilegiadas e os conteúdos trabalhados não são vinculados às 

brincadeiras oportunizadas, que aparentemente só acontecem no parque da escola. 

É nessa ocasião que ocorre a ruptura na prática curricular entre os níveis 

pesquisados. Enquanto na Educação Infantil a criança brinca por ser um 
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comportamento da cultura da infância, nos anos iniciais brincar não é coisa séria. O 

prazer demonstrado na ação, o riso e o caráter não-sério da brincadeira estão 

associados à ideia de que a ação lúdica não faz ou não pode fazer parte de tarefas 

ou trabalhos, apesar de que, quando a criança brinca, o faz com muita seriedade. 

           Por não compreender a brincadeira como caminho para o desenvolvimento e 

aprendizagem, o professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental coloca a 

brincadeira em segundo plano, considerando que o mais importante é “aprender” 

que, no mais das vezes, significa memorizar os conteúdos das diversas áreas de 

conhecimento. 

           Ficou evidente na análise das atividades que a organização curricular 

proposta pela escola quase não disponibiliza tempos e espaços para as ações 

lúdicas, que são excelentes oportunidades de interações como forma de 

socialização e tomada de conhecimento sobre si e sobre o mundo pela criança. 

           Faz-se necessário, então, que a escola e sua equipe de trabalho repensem 

essa questão e busquem estratégias que valorizem os tempos e espaços como 

oportunidades para as crianças aprenderem ativamente. A criança não aprende de 

maneira fragmentada, mas no contexto do seu interesse e de sua ação, fazendo 

assim da brincadeira o ponto de partida, porque o interesse mobiliza a mente infantil 

e facilita a exploração e possíveis aprendizagens. 

           Nos registros analisados das crianças de cinco anos, o brincar utilizado como 

recurso pedagógico foi evidenciado em menor proporção, embora faça parte da 

rotina escolar. Utilizar uma “brincadeira” com o intuito de ensinar os conteúdos é 

ação predominante nos registros das crianças de seis anos. Evidencia-se, nesse 

aspecto, uma das principais rupturas entre os dois níveis de ensino. A Educação 

Infantil parece desconsiderar as brincadeiras como uma forma de ensino, fazendo 

prevalecer a ideia do “brincar pelo brincar”, enquanto os anos iniciais do Ensino 

Fundamental fazem uso excessivo das atividades orientadas a um determinado fim.  

           Buscar o equilíbrio entre as funções é tarefa relativa ao ato de planejar do 

professor, que deve evitar o excesso da função lúdica quando não há mais ensino 

ou da função educativa quando resta apenas ensino.  Parece que a dificuldade está 

em conciliar a liberdade típica dos jogos com a orientação dos processos 

educativos, ou seja, a função de propiciar prazer em favor da aprendizagem. 

           Atividades que buscaram trabalhar com a cultura infantil (meio de perpetuar 

brincadeiras tradicionais pelo poder da transmissão oral) foram encontradas nos 
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registros das práticas de sala de aula das crianças de cinco e das crianças de seis 

anos. 

           Esse brincar tradicional se apresenta por meio dos relatos dos pais que 

resgataram na memória lembranças das brincadeiras vividas na infância quando 

crianças. Tais jogos assumem características de anonimato, tradicionalidade, 

transmissão oral, conservação, mudança e universalidade. É importante evidenciar 

que as crianças ainda brincam de esconde-esconde, de carrinho, de bola e andam 

de bicicleta. Os relatos dos pais favorecem a perpetuação dessa cultura infantil 

transmitida espontaneamente de geração para geração. 

           Para orientar este estudo também foram estudadas três propostas 

curriculares orientadas para a infância: Emília-Romanha e a qualidade nas redes 

para a infância, Bambini e as redes de relacionamento social, High Scope e a 

aprendizagem ativa. No entanto, o material analisado na pesquisa não apresenta 

evidências da proposta curricular que norteia as práticas da Educação Infantil e dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental da escola pesquisada.  

 Sugere-se que a escola realize estudos que auxiliem os educadores e a 

instituição de ensino a reelaborar sua proposta pedagógica para repensarem sua 

prática de modo a articular as etapas de ensino, dando continuidade ao processo 

educativo das crianças que só querem ter o direito de brincar e aprender.   

       A defesa é pelo bem estar da criança como pessoa portadora de direitos. E este 

bem estar só é alcançado, se de fato for promovido o desenvolvimento integral 

desses sujeitos e suas especificidades, por meio dos espaços e ambientes 

organizados para as brincadeiras (lúdicas, tradicionais ou educativas), por meio de 

práticas educativas planejadas pelo professor de maneira que desafiem e promovam 

o aprender e por meio do respeito à infância.  

     Por isso as reflexões são muitas... Como promover este desenvolvimento 

integral? As instituições têm consciência de como a organização dos espaços e 

ambientes podem limitar ou favorecer este desenvolvimento? Qual a relevância do 

educador ao planejar suas práticas educativas? O professor tem consciência do seu 

ato pedagógico? De que maneira sua interação também pode favorecer ou limitar o 

desenvolvimento da criança?  

      Estas inquietações e reflexões foram motivadas pela ausência de qualidade nas 

práticas curriculares apresentadas por meio das atividades elaboradas pelo 

professor e realizadas pelas crianças. Foi possível perceber: ausência de 
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organização das atividades que seguisse uma ordem cronológica na realização dos 

trabalhos dificultando a avaliação do desenvolvimento da criança, poucas atividades 

que desafiem e estimulem o raciocínio lógico, o letramento e outros. 

     Encontrou-se, também, um número significativo de atividades nas quais 

prevaleciam à cópia favorecendo apenas o ato mecânico: poucas evidencias de 

atividades artísticas que estimulem a criatividade por meio da exploração dos 

materiais alternativos e artísticos; repetição das mesmas atividades no decorrer do 

ano letivo inibindo o interesse;  ausência de tempos para as brincadeiras lúdicas; 

ausência de uma seqüência lógica e gradativa de conceitos simples para os 

conceitos mais complexos e a ênfase nas atividades individuais e dirigidas pelo 

professor.Todos estes indícios nos fazem constatar pouco avanço no 

desenvolvimento no que se refere à escrita e ao desenho das crianças durante o 

ano letivo. 

      Se houve pouco desenvolvimento e pouca brincadeira o que faltou? A 

participação da escola na organização dos espaços para as brincadeiras, o 

planejamento do educador ou a dificuldade de ambos pensarem e planejarem juntos 

estratégias que favoreçam o desenvolvimento integral desses sujeitos. 

       A defesa é pelo respeito à criança, ou seja, a defesa de que a escola possibilite 

a aprendizagem. E isso só será possível se a escola e os educadores estiverem 

abertos e dispostos a ouvirem as críticas e as sugestões como possibilidades para a 

melhoria na qualidade do trabalho pedagógico oferecido as crianças. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Projetos de 
Pesquisa 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 
Programa de Mestrado Acadêmico em Educação 

www.univali.br/pmae • e-mail: pmae@univali.br 
Fone: (47) 3341 7516 - fone/Fax: (47) 3341 7822 

Rua Uruguai,458 - Bloco 29 - 4° piso CEP: 88302-202 Itajaí - SC.  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PROJETOS DE PESQUISA 

 
Convido seu (sua) filho (a) a participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após ser 

esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar que a criança faça parte 
do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a 
outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa você não será penalizado (a) de 
forma alguma.   
 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 
 
Título do Projeto: “CADÊ A CRIANÇA QUE ESTAVA AQUI? UM DIÁLOGO CURRICULAR 
ENTRE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS”. 
 
Pesquisador Responsável: Cássia Ferri (Orientanda: Renata Cleiton Piacesi Corrêa) 
 
Telefone para contato: 47 – 3341 7570 
 
Pesquisador Participante: Renata Cleiton Piacesi Corrêa 
 
Telefones para contato: 47 – 3248-1500/9929-9718 
 
1. Objetivo geral:  
 
Analisar as continuidades e rupturas nos currículos da Educação Infantil e Anos iniciais de 
uma Escola de Educação Básica do município de Itajaí. 
 
1.1 Objetivos específicos: 
 
- Identificar nos registros dos discentes da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental elementos comuns tais como: concepção de brincar, conteúdos, atividades 
interativas criança/adulto, organização do espaço, rotinas e horários, estratégias, entre 
outros. 
- Identificar nos registros dos discentes da Educação Infantil e Anos Iniciais elementos de 
ruptura na organização curricular destes níveis de ensino. 
- Analisar o Projeto Pedagógico da Escola no intuito de identificar elementos de 
continuidade e ruptura e a concepção de infância que norteia os currículos da Educação 
Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 
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Procedimentos metodológicos: 
 
Análise documental dos registros discentes de 9(nove) alunos de uma Escola de Educação 
Básica do município de Itajaí. Coleta de dados dos registros realizados no período de 
fevereiro a dezembro de 2009 que estão sistematizados em pastas individuais.  Análise do 
P.P.P. da escola. 
 
Benefícios decorrentes da participação na pesquisa:  O currículo para o ensino 
fundamental de 9 anos tem sido objeto de discussões intensas nos últimos anos. 
Acreditamos que este estudo poderá colaborar com análise dos elementos de ruptura e de 
continuidade que existem entre a Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 
 
Retorno dos resultados da pesquisa aos sujeitos e instituição: Cabe salientar, que, pelo 
fato de a pesquisa caracterizar-se como um estudo qualitativo, a devolutiva acontecerá após 
coletas e análise dos dados, que serão compartilhados com os pais e a equipe da Escola. 
Pretende-se ainda publicar artigos em periódicos, além de disponibilizar uma cópia do 
trabalho final na Biblioteca Central do campus.  
Esclarecemos que a pesquisa restringir-se-á ao período de 2009 – 2010. Assume-se o 
compromisso expresso de garantia de sigilo das informações prestadas pelos discentes, 
coordenação e direção da escola o seu direito de retirar o consentimento a qualquer tempo. 
- Nome dos Pesquisadores: Cássia Ferri e Renata Cleiton Piacesi Corrêa 
- Assinatura dos Pesquisadores: 
 
 

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO 
 
Eu,___________________________________________, RG______________________, 
CPF _______________________ abaixo assinado, concordo que meu(minha)  filho(a) 
participe do presente estudo como sujeito (indireto). Fui devidamente informado e 
esclarecido sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis 
riscos e benefícios decorrentes da participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 
consentimento a qualquer momento, sem que isto leve à qualquer penalidade ou interrupção 
de meu acompanhamento/assistência/tratamento.  
 
Local e data: ______________________________________________________________ 
 
Nome: ___________________________________________________________________ 
 
Assinatura do Responsável: _________________________________________________ 
 
Telefone para contato: ______________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento 
 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 
 
I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 
 
NOME: ________________________________________________________________ 
SEXO: M (   ) F (   ) DATA DE NASCIMENTO: _____/_____/___________. 
NOME DA ESCOLA: ________________________________________________________ 
RESPONSÁVEL LEGAL: __________________________________________________ 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador, etc.): ______________________________ 
SEXO: M (   ) F (   ) DATA DE NASCIMENTO: ______/_______/_________. 
ENDEREÇO: ____________________________________________ N. _______________ 
BAIRRO: _____________________ CIDADE: __________________UF.: ______________ 
CEP: _______________-________ TELEFONE: __________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
II – DADOS SOBRE A PESQUISA 
 
TÍTULO DA PESQUISA: “CADÊ A CRIANÇA QUE ESTAVA AQUI? UM DIÁLOGO 
CURRÍCULAR ENTRE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS”. 
 
PESQUISADORA: RENATA CLEITON PIACESI CORRÊA 
 
PROGRAMA DE MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO - UNIVALI 
 
DURAÇÃO DA PESQUISA: 6 MESES APROXIMADAMENTE 
_________________________________________________________________________ 
 
III – REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES SOBRE A PESQUISA 
      
A pesquisa objetiva analisar nos registros dos discentes de Educação Infantil e Anos Iniciais 
elementos comuns tais como: concepção de brincar, conteúdos, atividades interativas 
criança/adulto, organização do espaço, rotinas e horários, estratégias, entre outros no 
Colégio de Aplicação UNIVALI, no município de Itajaí – SC.  
Para a realização desta pesquisa os elementos supra acima citados serão coletados por 
meio da análise documental nas pastas de atividades, cadernos de tarefas, álbum de auto 
retrato, livros didáticos entre outros.  
O senhor (a) terá acesso a qualquer tempo, às informações sobre os procedimentos e 
benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para solucionar eventuais dúvidas. 
 
IV – ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE A PESQUISA 
 
1 – Acesso a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos relacionados à 
pesquisa, inclusive para eventuais dúvidas. 
2 – Liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e deixar de participar do 
estudo, sem que isto traga prejuízo a continuidade da pesquisa. 
3 – Salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade. 
 
V – INFORMAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA 
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ORIENTADORA: Prof.a Dra. Cássia Ferri - cassia@univali.br – (47) 33417570                          
PESQUISADORA: Renata Cleiton Piacesi Corrêa - renatacorrea@univali.br - (47) 
32481500/99299718 
__________________________________________________________________________ 
 
VI – CONSENTIMENTO PÓS – ESCLARECIDO 
 
Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me 
foi explicado, consinto em participar da presente pesquisa.  
 
Itajaí, _______ de _________________ de 2009. 
 
                                                                                   ________________________________                  
__________________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa                                   Assinatura do pesquisador 
              ou responsável legal 
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APÊNDICE C - Quadro inicial – brincar e suas brincadeiras 
 
 

QUADRO INICIAL – PESQUISADORA 
CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS 

 
 
CATEGORIA 
 
SUJEITOS 
 

 
 
 

BRINCAR E SUAS BRINCADEIRAS 

Legenda 
Atividades que representam a 
BRINCADEIRA da criança 

vermelho 

Atividades que representam a 
BRINCADEIRA do professor 

preto 

Atividades que representam a 
BRINCADEIRA dos pais 

verde 

CL1 

-Desenho com relato: ”Eu vou ficar brincando em casa com o meu cachorro bethoven”. 20/02/2009 
-No final de semana… Fiquei em casa brincando com o cachorro. 02/03/2009 
-Regra do grupo:2. EM RELAÇÃO AOS BRINQUEDOS DECIDIMOS QUE: PEGOU, BRINCOU, GUARDOU. 
Março/2009 
-Brincadeira preferida da mamãe quando criança ”Brincar de esconde-esconde”. 07/05/2009 
-No final de semana... Eu brinquei com o Luan de Lego. 11/05/2009 
- NAS FÉRIAS DE JULHO... Eu na casa da minha vó e brinquei de skate. 27/07/2009 
-A brincadeira do meu pai na infância: “brincar com o caminhão bitoneira”. 06/08/2009 
-ESCONDE ESCONDE: O saci escondeu 10 objetos, você é capaz de achá-los? 22/08/2009 
-PARLENDA: Cadê o toucinho daqui? 25/08/2009 
-Ser criança é...Brincar com meu amigo! 12/10/2009 

CMA2 

-Regra do grupo: 2.EM RELAÇÃO AOS BRINQUEDOS DECIDIMOS QUE: PEGOU, BRINCOU, GUARDOU. 
Março/2009 
-No fim de semana...”Eu brinquei com a minha prima”.29/06/2009 
-A brincadeira preferida do meu pai na infância: “Futebol”. 06/08/2009 
-PARLENDA: Cadê o toucinho daqui? 25/08/2009 
-ESCONDE ESCONDE: O saci escondeu 10 objetos, você é capaz de achá-los? 27/08/2009 
-No fim de semana...”Eu subi na árvore”.02/09/2009 
-O gostoso de ser criança é...“Ganhar brinquedo” 09/10/2009 
-Ser criança é...“Nas festas brincar de balão”. 16/10/2009 
-No feriadão de finados...“Eu fui na piscina com os meus primos”.03/11/2009 
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QUADRO INICIAL – PESQUISADORA 
CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS 

CM3 

-Regra do grupo: 2.EM RELAÇÃO AOS BRINQUEDOS DECIDIMOS QUE: PEGOU, BRINCOU, GUARDOU. Abril/2009 
-A brincadeira preferida do meu pai na infância: “Jogar futebol”. 05/08/2009 
-No fim de semana...”Eu fiquei em casa brincando com a Teca na rede”. 24/08/2009 
-PARLENDA: Cadê o toucinho daqui? 25/08/2009 
-ESCONDE ESCONDE: O saci escondeu 10 objetos, você é capaz de achá-los? Agosto/2009 
-O gostoso de ser criança é...“Ganhar brinquedo” Out./2009 
-Ser criança é...“Brincar e ser feliz”.16/10/2009 

CB4 

-Vamos brincar de amarelinha? 04/03/2009 
-Atividade sem título. Por essa o Cebolinha não esperava... Vamos brincar com a Mônica e mostra toda sua habilidade 
encontrando os sete erros entre as figuras. 13/03/2009  
-Você e suas tarefas diárias. O que você realiza nos diferentes períodos do dia. (Desenhe e tente escrever). Pela manhã 
“futebol”. Pela tarde “estudar, brincar”. À noite “Jogar play”. 14/04/2009. 
-Vamos brincar com as palavras? 11/05/2009 
- Vamos brincar de caça-palavras? 14/05/2009 
-Sua rotina escolar. Você frequenta a escola diariamente e realiza atividades que se repetem todos os dias. Essas 
atividades fazem parte da sua rotina escolar. Represente através de desenhos a sua rotina escolar. “1- ESTUDAR, 2 – 
BRINCAR, 3 – ESTUDAR, 4 – LANCHAR , 5 – FAZER HIGIENIE”. 19/05/2009 
- Texto: Brincando de rimar. 25/08/2009 
- Desenho: “Brincando com meu pai, minha amiga Lukara e meu irmão Lucas lá fora na parte de fora do restaurante. 
08/06/2009 
-Título incompleto. O dia e a noite. Características do dia: “Ir para a escola, lanchar, acordar, ver TV, brincar e almoçar”. 
Características da noite: “Dormir, jantar, brincar e ver TV, banho, escovar os dentes”. Sem data. 
-As brincadeiras e a Matemática. 04/08/2009 
-Para você ler e se divertir. 19/10/2009 
-Principais atividades realizadas nas férias pelo grupo Animais: “Passear (shopping, praia, Beto Carrero...), Fazer festa 
do pijama, Ganhar brinquedos e CDs novos, Viajar, Conhecer novos amigos, Visitar o zoológico, Ir ao cinema, Jogar 
futebol”. 28/10/2009. OBS: As atividades estão registradas a partir da mais votada a menos votada. 

CJP5 

-Na escola brincando se aprende. Um dos espaços que a turma gosta de ficar é no parquinho. Lá as crianças podem se 
movimentar, correr, pular e se divertir.  30/03/2009 
- Sua rotina escolar. Você frequenta a escola diariamente e realiza atividades que se repetem todos os dias. Essas 
atividades fazem parte da sua rotina escolar. Represente através de desenhos a sua rotina escolar. “1- ESTUDAR, 2 – 
BRINCAR, 3 – LANCHE, 4 – HORA DA FRUTA , 5 – HIGIENIE”.19/05/2009 
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QUADRO INICIAL – PESQUISADORA 
CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS 

-Vamos brincar de fazer rimas com mais um texto de Elias José? 27/08/2009 
-As brincadeiras e a Matemática. 04/08/2009 
-Desenho: “Brinquei com meu pai” Abril/2009. 
-Projeto Pulinho – “Eu Bryan e Pedro estava brincando. 26/11/2009 

CV6 

-Pulando e contando 04/08/2009. Obs: Atrás da atividade a crianças desenhou crianças brincando de pular corda. 
-Eu fui no parque com a minha família. Março/2009 
-Desenho: “Eu joguei o jogo do Ben 10 com meu pai”. 16/03/2009 
-Final de semana... “Eu montei um tapete de animais”. 08/05/2009 
- Sua rotina escolar. Você frequenta a escola diariamente e realiza atividades que se repetem todos os dias. Essas 
atividades fazem parte da sua rotina escolar. Represente através de desenhos a sua rotina escolar. “1- ESTUDAR, 2 – 
BRINCAR, 3 – LANCHE, 4 – HORA DA FRUTA , 5 – HIGIENIE”.19/05/2009 

CL7 

-Desenho: “Brinquei de rock”. 25/02/2009 
-Você gosta de brincar de amarelinha?”12/03/2009 
-Sem enunciado. A turminha tá convidando todo mundo pra brincar de encontrar as sete diferenças. Vamos brincar com 
ele? Sem data. Não aparece o registro dos sete erros, somente a pintura com lápis de cor de uma das cenas.  
-Na escola, brincando se aprende.  Um dos espaços que a turma gosta de ficar é no parquinho. Lá as crianças podem 
se movimentar, correr, pular e se divertir. 02/04/2009 
-Você e suas tarefas diárias. Pela manhã: “Tênis” – À tarde: “Estou no CAU” – À noite: “Jogar play”. 14/04/2009. 
-Sem enunciado. LEGO. Desenho e escrita da criança: “Equipe brincar e aprender” 15/04/2009 
 -Sua rotina escolar. Você frequenta a escola diariamente e realiza atividades que se repetem todos os dias. Essas 
atividades fazem parte da sua rotina escolar. Represente através de desenhos a sua rotina escolar. “PARQUE, 
INFORMÁTICA, PARQUE, PARQUE”. 16/04/2009 
-Gráficos. Brincadeiras preferidas da minha turma. Escrita da criança: “Bola, skate, desenhar, bonecos”. 11/05/2009 
-Vamos brincar de caça-palavras? 20/05/2009 
-1. Observe esta imagem e invente um problema que possa ser resolvido por meio dela. “No parque há muitas crianças 
brincando. Tem 9 meninas. Tem 10 meninos. Ao todo são 19 crianças. Também  há 9 animais no parque. 09/06/2009 
- Está é uma tarefa para ser realizada com seu (sua) filho (a), converse com ele (a) sobre suas respostas, as quais você 
poderá pintar, desenhar, escrever ou colar. Quando criança eu brincava de... “carrinho”. Agosto/2009  
-Vamos brincar de fazer rimas com mais um texto de Elias José? 26/08/2009 
-As brincadeiras e a Matemática. 29/08/2009 
- Brincando de rimar. 25/09/2009 
-Caça-palavras. - Instruções: Para brincar com o jogo do Caça palavras basta imprimir essa página, depois encontre no 
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QUADRO INICIAL – PESQUISADORA 
CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS 

diagrama abaixo o nome de cinco elementos que fazem parte do Folclore. Boa diversão! 21/08/2009 
-Jogo dos 7 erros. – Instruções: Para brincar com o jogo dos 7 erros basta imprimir essa página, depois encontre os 7 
erros que existem entre os cenários abaixo. Marque-os com uma canetinha ou lápis para não perder a conta! Boa 
diversão! 26/11/2009. 
-Para você ler e se divertir. 30/09/2009 
-Desenho: Criança gosta de... “AMIGOS”. Novembro/2009. 

CMV8 

-A turminha esta convidando todo mundo pra brincar de encontrar as sete diferenças. Vamos brincar com eles? 
Março/2009 
-Fim de semana... “Eu bicicleta”. 25/03/2009 
-No feriadão de Páscoa as minhas atividades foram... “Fui na praia e vi desenhos”. 13/04/200978 
-Sua rotina escolar. Você frequenta a escola diariamente e realiza atividades que se repetem todos os dias. Essas 
atividades fazem parte da sua rotina escolar. Represente através de desenhos a sua rotina escolar. “INFORMÁTICA, 
CANTOS, PARQUE, FRUTA”. 16/04/2009 
-Você e suas tarefas diárias. Pela manhã (desenho da criança: Assiste desenho) – À tarde: “Estou no CAU” – À noite 
(desenho da criança: Joga vídeo game). 14/04/2009. 
- Está é uma tarefa para ser realizada com seu (sua) filho (a), converse com ele (a) sobre suas respostas, as quais você 
poderá pintar, desenhar, escrever ou colar. Quando criança eu brincava de... “bola”. Agosto/2009  
-Labirinto. Ajude a caravela de Dom João a encontrar o caminho para o Brasil. Boa diversão! 26/11/2009 
-Desenho: Criança gosta de... “DIVERSÃO”. Novembro/2009. 

CME9 

-No feriadão de Páscoa as minhas atividades foram... “Fui na praia e na casa da tia Rita”. 13/04/2009 
-Você e suas tarefas diárias. Pela manhã: “Estou em casa” – À tarde: “Estou no CAU” – À noite: “Natação”. 14/04/2009. 
-Sua rotina escolar. Você frequenta a escola diariamente e realiza atividades que se repetem todos os dias. Essas 
atividades fazem parte da sua rotina escolar. Represente através de desenhos a sua rotina escolar. “FRUTA, HIGIENE, 
LANCHE, PARQUE”. 16/04/2009 
- Está é uma tarefa para ser realizada com seu (sua) filho (a), converse com ele (a) sobre suas respostas, as quais você 
poderá pintar, desenhar, escrever ou colar. Quando criança eu brincava de... “bicicleta”. Agosto/2009  
-Desenho: Criança gosta de... “PASSEIO”. Novembro/2009. 
-Atividade. Grupo Praia foi ao parque para brincar em brinquedo. Cada amigo gastar ao todo 9 reais. 11/11/2009. 
-Jogo dos 7 erros. Instruções: Para brincar com o jogo dos 7 erros basta imprimir essa página, depois encontre os 7 
erros que existem entre os cenários abaixo. Marque-os com uma canetinha ou lápis para não perder a conta! Boa 
diversão! 26/11/2009 

Fonte: Pasta de atividades crianças 5 e 6 anos 
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