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É uma grande pena que não se possa
estar ao mesmo tempo nos dois 
lugares! 

Ou isto ou aquilo: ou isto ou 
aquilo... 
e vivo escolhendo o dia inteiro! 

Não sei se brinco, não sei se estudo,
se saio correndo ou fico tranqüilo. 

Mas não consegui entender ainda
qual é melhor: se é isto ou aquilo.   

Cecília Meireles 

 
  



 4 

AGRADECIMENTOS 
 
 

Pai querido, meu Deus que me deste a vida, saúde, alimento, inteligência, orientação e 

discernimento. Meus agradecimentos e gratidão Senhor por mais esta conquista e vitória 

porque se não fosse junto a Ti, nada disso seria possível. Mas como o Senhor me deu a 

certeza que poderia todas as coisas em Ti, confiei, nesta promessa, que me ajudou a 

vencer todos os momentos de angústia e dificuldades nesses dois anos de estudo.  

 

Obrigada Pai... 

 

 Por ter colocado em meu caminho a Lucia Helena, que tanto contribuiu para meu 

crescimento; por sua paciência demonstrada diante dos erros e os incentivos que me 

fizeram avançar. Por sua dedicação, responsabilidade e organização que fizeram com 

que as orientações se tornassem em momentos tão lúdicos em que nossa amizade pôde 

crescer e solidificar ainda mais. 

 

Por ter colocado em minha vida o Rodrigo, amor da minha vida, meu companheiro para 

todas as horas, inclusive as de estudos; por sua colaboração nos serviços domésticos que 

foram auxílios fundamentais para a concretização deste trabalho. 

 

Pela existência da minha família que foram fundamentais para que eu chegasse nesta 

etapa de estudo: minha mãezinha pelo amor incondicional, meu pai pelo esforço e 

incentivo para que eu prosseguisse nos estudos, minhas irmãs Gabi e Mila pela amizade 

e por uma amiga que se tornou quase uma irmã, Paty, que me ensinou muito e me fez 

acreditar que “tudo ia dar certo” nesta caminhada acadêmica. 

 

Agradeço a todos os professores e colegas de mestrado pelos momentos significativos e 

oportunos de aprendizado e conhecimento, e tanto mais àqueles que acreditam na nossa 

capacidade de continuar crescendo e aprendendo. Em especial agradeço à Poly e ao 

professor Écio pelo exemplo e palavras de incentivo que me motivaram a seguir em 

frente, trabalhando e estudando para que os sonhos, como o de me tornar mestre em 

educação fosse possível. 

 

 
 



 5 

RESUMO 
 

 
Este trabalho tem como objetivo analisar a prática pedagógica do educador do primeiro 
ano do Ensino Fundamental que está atuando no processo de formação e 
desenvolvimento da criança de seis anos. Para isso, foi realizada uma pesquisa 
qualitativa fundamentada em autores da infância, mas principalmente em algumas 
leituras wallonianas e reichianas pela visão sistêmica adotada pelos teóricos na 
compreensão da criança. Sob a ótica da integralidade foi possível refletir as seguintes 
inquietações: Qual tem sido o eixo da prática pedagógica do primeiro ano? Que tipo de 
atividades estão sendo vivenciadas pelas crianças? Como é a organização da rotina do 
primeiro ano em relação à dimensão corporal da lúdica? Será que as necessidades da 
criança estão sendo atendidas? E a infância está sendo vivenciada em sua plenitude? A 
pesquisa foi realizada em duas escolas públicas da rede municipal da cidade de São João 
del-Rei/MG. A prática de duas professoras se constituiu como foco da pesquisa; além 
da aplicação de questionários, entrevistas, fotos, a observação se sobressai como 
principal instrumento metodológico adotado neste estudo. Através desta foi possível 
contrastar duas práticas, justificando a importância dos elementos corporais e lúdicos 
nas vivências pedagógicas da criança do primeiro. A análise das práticas pedagógicas 
nos aponta o processo de aceleramento da alfabetização que tem ocorrido nesta fase de 
ensino, o que levou as professoras a focarem no aspecto cognitivo, afastando de suas 
práticas o exercício da corporeidade e da ludicidade.  No entanto, afastando-se esses 
elementos do ambiente pedagógico, esta criança tem seu direito de brincar e viver a 
infância em sua plenitude ameaçado, ficando então dividida entre o prazer e a 
obrigação, entre estudar e brincar, que deveriam ser atividades integradas em sua 
vivência, já que ambas são importantes para seu desenvolvimento integral. 
 
Palavras-chave: Criança – Corporeidade – Ludicidade – Ensino Fundamental – Prática 
Pedagógica 
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ABSTRACT  
 
 
This paper aims to analyze the pedagogical practice of the educator's first year of 
elementary school that is acting in the formation and development of children of six 
years. For this, we conducted a qualitative study on authors of children, but especially in 
some reading and Wallonian Reich by systemic view adopted by the theorists in 
understanding the child. From the viewpoint of completeness was possible to reflect the 
following concerns: What has been the axis of the first year of teaching practice? What 
kind of activities are being experienced by children? How is the organization of the 
routine of the first year in relation to body size of the play? Does the child's needs are 
being met? And childhood is being experienced in its fullness? The survey was 
conducted in two public schools in the municipal city of St. John del-Rei/MG. The 
practice of two teachers was organized as a research focus, besides the use of 
questionnaires, interviews, photos, observation stands out as the main methodological 
tool used in this study. Through this it was possible to contrast two practices, justifying 
the importance of body elements and recreational experiences in teaching the child first. 
The analysis of teaching practices shows us the process of acceleration of literacy that 
has occurred in this phase of education, which led the teachers to focus on the cognitive 
aspect, away from their practices to exercise the body and the playfulness. However, 
away from those elements of the educational environment, this child has their right to 
play and live my childhood in its fullness threatened, being then divided between 
pleasure and duty, between studying and playing, which activities should be integrated 
into their experience since both are important to their overall development.  
 
Keywords: Children - Embodiment - playfulness - Elementary School - Teaching 
Practice  
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INTRODUÇÃO 
 
 

O foco de pesquisa deste trabalho não surgiu do acaso, inquietações e 

questionamentos que me impulsionaram a realizar este estudo foram gestados ao longo 

da minha trajetória acadêmica que de, forma bem sucinta, compartilharei nas linhas 

abaixo. 

Iniciei o curso de Pedagogia em 2005, na Universidade Federal de São João 

del-Rei. Como todo principiante, me deparei com um universo novo e desconhecido, e 

na medida em que fui conhecendo mais deste universo, fui me apegando àquilo com que 

mais me identificava, que combinava mais comigo, e me afastando um pouco de outros 

conhecimentos ou de oportunidades por diferentes motivos, entre eles a falta de 

empatia. Mas acredito que, também por empatia com a temática, com as aulas e com a 

professora que a dirigia, me identifiquei muito com a Bioexpressão.  

 A Bioexpressão foi objeto de estudo do doutorado da professora Lucia 

Helena Pena Pereira, orientadora deste trabalho de mestrado. No doutorado, ela buscou 

compreender melhor sua proposta pautada na ludicidade e no movimento, ou seja, uma 

prática que considere o trabalho intelectual vinculado a outros aspectos também 

importantes de serem trabalhados na prática pedagógica como a expressão lúdica e 

corporal. Seu objeto de estudo foi sua própria experiência, a Bioexpressão, cujas bases 

teóricas foram aprofundadas e a prática foi experienciada por profissionais (sujeitos de 

sua pesquisa) em seu exercício docente. Esse conjunto de conhecimentos teórico-

práticos denominado de Bioexpressão, “expressão da vida”, enfatiza que a escola, a sala 

de aula pode ser um ambiente onde o aluno tem espaço para expressar espontaneamente 

seus pensamentos, seus movimentos, suas emoções; ser sujeito ativo no processo de 

aprendizagem. Seu estudo está fundamentado na teoria psicossomática de Wilhelm 

Reich e dos seus discípulos Alexander Lowen, Stanley Keleman e David Boadella, e 

também em estudos da ludicidade. Estes estudos trazem uma concepção pautada na 

unicidade corpo/mente ou soma/psique, e na possibilidade de integrar as instâncias 

cognitivas, motoras e afetivas, tendo a ludicidade como um recurso valioso. 

Foi através da leitura e aprofundamento de seus estudos do doutoramento 

durante a Iniciação Científica realizada no ano de 2007, que tive meu primeiro contato 

com a teoria reichiana, e passei a me interessar por esta linha de pesquisa. Quanto mais 

conhecimento sobre a Bioexpressão fui adquirindo, tanto através das vivências no curso 

de Pedagogia, quanto como pesquisadora deste campo do conhecimento na Iniciação 
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Científica, mais relevância obtiveram as práticas educativas que consideram a formação 

integral do educando, uma vez que não priorizam apenas o aspecto cognitivo, mas 

outros aspectos importantes a serem considerados como o aspecto corporal e lúdico, 

elementos fundamentais na prática bioexpressiva.  

Foi então, no envolvimento dos estudos desenvolvidos durante a graduação, 

que questionamentos e inquietações a respeito da criança de seis anos no Ensino 

Fundamental de nove anos começaram a surgir. Esta preocupação com a criança nesta 

faixa etária, me fez pensar em várias questões que se destacaram como pontos 

relevantes na pesquisa de campo como: Qual tem sido o eixo da prática pedagógica do 

primeiro ano? Que tipo de atividades estão sendo vivenciadas pelas crianças, 

sobressaem atividades que contemplam a formação integral (cognição, motricidade e 

afetividade) da criança, ou há predomínio de atividades que focam apenas o aspecto 

cognitivo? Como é a organização da rotina do primeiro ano em relação à dimensão 

corporal lúdica? Será que as necessidades da criança estão sendo atendidas? A infância 

está sendo vivenciada em sua plenitude? 

A partir destas inquietações, este trabalho objetivou analisar a prática 

pedagógica do educador do primeiro ano do Ensino Fundamental que está atuando no 

processo de formação e desenvolvimento da criança de seis anos. Os objetivos 

específicos são enumerados pela ordem em que se seguem os capítulos: 

• Analisar os documentos referentes à inserção da criança de seis anos no Ensino 

Fundamental; 

• Investigar as implicações da prática do educador para a formação e 

desenvolvimento da criança de seis anos; 

• Conceituar corporeidade e ludicidade, analisando seu significado na prática do 

educador do primeiro ano; 

• Constrastar duas práticas pedagógicas, a de uma professora que utiliza a 

corporeidade e a ludicidade na sua prática e a de outra que não utiliza esses 

elementos na sua metodologia de trabalho. 

 

No Capítulo I, Reflexões sobre a criança do primeiro ano do Ensino 

Fundamental e os aspectos legais desta fase, foi discutido o processo de 

implementação do Ensino Fundamental de nove anos a partir da legislação vigente. Para 

isso, utilizamos, como referencial, diferentes documentos, resoluções, pareceres e leis 
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emitidos pelo Ministério da Educação e Cultura que se referem à inserção da criança de 

seis anos no Ensino Fundamental. O Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil (RCNEI) se destaca como documento de referência para se pensar as práticas do 

primeiro ano através de sua análise juntamente com a contribuição de autores 

renomados da área da infância como Kramer (2006), Coragem (2006), Nascimento 

(2006), Gouvêa (2006) e Rapoport, Ferrari e Silva (2009). Assim, foi possível traçar um 

perfil da criança que se encontra nesta modalidade de ensino.  

No capítulo II, A criança no primeiro ano do Ensino Fundamental: uma 

fase de encouraçamento?, foi tecida uma discussão em torno das especificidades que 

caracterizam essa etapa da formação e desenvolvimento em que se encontra a criança do 

primeiro ano. Baseei-me, nas leituras de Wilhelm Reich e Henri Wallon, pois ambos os 

autores apresentam uma teoria do desenvolvimento e formação da criança inteira, não 

havendo dicotomias na compreensão do ser humano. A função do orgasmo (1975) de 

Reich e A evolução psicológica da criança (1995) de Wallon foram as obras mais 

utilizadas neste capítulo, juntamente com a contribuição de Albertini (1994) e Sampaio 

(2007) estudiosos das obras reichianas, e Galvão (2008), estudiosa das obras 

wallonianas. Estas referências me deram subsídios para refletir sobre a influência das 

práticas de sala de aula e as ferramentas adequadas que o educador deve utilizar para 

que a criança se desenvolva de forma saudável e equilibrada. Apesar de Reich e Wallon 

terem recebido enfoque maior neste capítulo, suas teorias nortearam todo o trabalho, se 

destacando como principais referências teóricas, por isso, vale ressaltar outras de suas 

obras adotadas como: A criança do Futuro (1983) e Análise do Caráter (1995) de 

Reich; e Psicologia e educação da infância (1975); As origens do caráter na criança 

(1995a) e Do ato ao pensamento (2008) de Wallon. 

No capítulo III, Corporeidade e ludicidade: uma união significativa na 

prática educativa, foram elucidados os conceitos de corporeidade e ludicidade, 

tornando possível uma maior compreensão da importância desses elementos na prática 

do primeiro ano, por serem elementos que se afinam com as necessidades presentes da 

criança. Nos baseamos em diferentes autores da área da corporeidade como Gonçalves 

(2005) e Moreira (2006) e em outros da área da ludicidade como Luckesi (2000) e 

Pereira (2005) na construção deste capítulo. 

No Capítulo IV, Desbravando caminhos: itinerário metodológico 

trilhado , está a descrição dos procedimentos metodológicos que utilizamos para a 

concretização dos objetivos da pesquisa. Passo a passo foram enumerados os 
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instrumentos metodológicos que utilizamos e sua aplicação em cada fase de 

desenvolvimento do trabalho, para que o leitor que queira optar pelos caminhos 

metodológicos que trilhamos ou acompanhá-los em sua leitura, possa fazê-lo com 

clareza. 

No capítulo V, Entrando em Contato com a realidade: analisando e 

contrastando práticas do primeiro ano, foi possível conhecer facetas da prática 

pedagógica de duas professoras do primeiro ano do Ensino Fundamental, digo facetas 

pela complexidade que caracteriza o ambiente escolar, não sendo possível captar todos 

os elementos do contexto educativo. Mas somente através deste contato com a realidade 

foi possível conhecer de fato a realidade da criança do primeiro ano, e analisar o que 

representa para a criança a presença e a ausência dos elementos corporais e lúdicos na 

prática em que estão inseridas.  

Nas considerações finais mostramos a relevância deste trabalho no campo 

da educação, na medida em acreditamos que, através da leitura deste, algumas sementes 

possam ser lançadas na prática dos profissionais que lidam com a criança nesta faixa 

etária, para que as crianças possam colher os frutos de uma educação que assegure seus 

direitos de ser criança. 
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CAPÍTULO I 

 

REFLEXÕES SOBRE A CRIANÇA DO PRIMEIRO ANO DO ENSINO  

FUNDAMENTAL E OS ASPECTOS LEGAIS DESSA FASE 

 

 
A cada idade corresponde uma forma de 
vida que tem valor, equilíbrio, coerência, 
que merece ser respeitada e levada a 
sério; a cada idade correspondem 
problemas e conflitos reais [...], pois o 
tempo todo, ela (a criança) teve de 
enfrentar situações novas [...]. Temos de 
incentivá-la a gostar da sua idade, a 
desfrutar do seu presente. 

 
George Snyders 

 

A criança de seis anos vivencia um momento particular na sua trajetória escolar 

e na sua história de vida. Na Educação Infantil (EI) e no Ensino Fundamental (EF), as 

suas necessidades e particularidades dessa fase devem ser asseguradas, possibilitando-

lhe formação integral e desenvolvimento saudável.  

Será analisado neste capítulo o processo de implementação do EF de nove anos, 

a partir da legislação vigente, de documentos emitidos pelo Ministério da Educação e 

Cultura (MEC), incluindo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(RCNEI), e de artigos de pesquisadores envolvidos neste processo, que nos permitiram 

discutir, com criticidade, as reais implicações da inserção da criança de seis anos nessa 

modalidade de ensino. 

Por meio de uma análise documental acoplada aos estudos de autores renomados 

da área da infância, é possível traçar um perfil da criança do primeiro ano do EF, 

conhecendo algumas de suas características e singularidades, que são essenciais no 

planejamento de uma prática pedagógica coesa e adequada às necessidades desse 

período da infância.  

 

1.1 O processo de ampliação do sistema de ensino: mais um ano é fundamental?  

 

Neste tópico, pretendo discutir o processo de implementação do EF de nove 

anos, a partir da legislação vigente, e suas implicações na formação integral da criança 
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de seis anos, cuja inserção nessa etapa de ensino é uma realidade recente. A partir da 

Lei Federal nº 11.274 (BRASIL, 2006e), de 6 de fevereiro de 2006, o EF, até então 

realizado em oito anos, passa a ter a duração de nove anos, com a matrícula obrigatória 

da criança de seis anos. 

Apesar de o prolongamento do EF, legalmente, ter ocorrido há pouco tempo, 

discussões e propostas acerca do que foi efetivado já vinham sendo realizadas desde o 

ano 2000. A participação do Brasil no Fórum Mundial sobre Educação de Dakar, em 

abril daquele ano, representou um marco importante na política educacional do país. O 

Marco de Ação de Dakar, documento assumido pelos países membros da UNESCO, é 

uma reafirmação do que foi estabelecido há uma década na Declaração Mundial de 

Educação para Todos, realizada em Jomtien, na Tailândia: promover o acesso universal 

à educação. De acordo com o texto, disponibilizado no site da UNESCO (2001), 

Educação para Todos: o compromisso de Dakar, esse acordo assumido pelo Brasil, e 

também a aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE), que foi elaborado em 

sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, estabelecendo planos 

decenais estaduais e municipais de educação, significaram um salto educacional para o 

país. 

 A Lei nº 10.172 (BRASIL, 2001), de 9 de janeiro de 2001, aprova o PNE, que 

objetiva, no período de dez anos: a) elevar o nível de escolaridade da população; b) 

melhorar a qualidade de ensino; c) reduzir as desigualdades sociais e regionais para que 

o aluno tenha acesso e permanência na escola; e d) democratizar o ensino público. O 

Plano já objetivava, em suas propostas e metas a serem atingidas, ampliar para nove 

anos a duração do EF obrigatório com início aos seis anos de idade. Em comparação 

com os demais países, no Brasil, o ingresso da criança de seis anos no EF aconteceu 

tardiamente, pois, nos países da América Latina, a criança, nessa faixa etária, já estava 

inclusa nesse sistema. Diante do compromisso assumido, o Brasil procurou corrigir o 

atraso educacional em relação aos outros países, inserindo nas metas do PNE a 

expansão do sistema de ensino. 

De acordo com o Parecer do Conselho Nacional de Educação / Câmara de 

Educação Básica (CNE/CEB) nº 24/2004 (BRASIL 2004a), emitido em 15 de setembro 

de 2004 pelo MEC, a ampliação do EF para nove anos de duração não está explícita na 

Constituição Federal de 1988 em seu art. 208: 
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O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia 
de: I – Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, 
inclusive, sua oferta gratuita para os que a ele não tiveram acesso na 
idade própria (p. 3: grifo no original). 

 

Esse documento também menciona que tal ampliação não está explícita na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 2009), 

que reza em seu “artigo 32: ‘O Ensino Fundamental, com duração mínima de oito anos 

obrigatório e gratuito na escola pública [...]’” (BRASIL, 2004a, p. 3: grifo no original). 

Embora o inciso I do 3º parágrafo do art. 87 já possibilite a entrada da criança de seis 

anos no EF: “cada município e, supletivamente, o Estado e a União, deverá: matricular 

todos os educandos a partir dos sete anos de idade e, facultativamente, a partir dos seis 

anos, no Ensino Fundamental” ( ibidem), essa ampliação não se mostra obrigatória.  

De acordo, ainda, com o Parecer de 15 de setembro de 2004, na Lei nº 10.172, 

de 9 de janeiro de 2001, que estabelece o Plano Nacional de Educação, já existe uma 

proposta para a ampliação do sistema educacional de ensino, sugerindo “ampliar para 

nove anos a duração do Ensino Fundamental obrigatório, com início aos seis anos de 

idade, à medida que for sendo universalizado o atendimento na faixa etária de 7 a 14 

anos” (BRASIL, 2004a, p. 3).  

O objetivo da extensão do ensino para nove anos é oferecer maiores 

oportunidades de aprendizagem no período de escolarização obrigatória e assegurar que, 

ingressando mais cedo no sistema de ensino, as crianças deem continuidade aos estudos, 

atingindo um nível mais elevado de escolaridade.  

O PNE (BRASIL, 2001), fundamentado também na LDB de 1996, traça algumas 

considerações relativas à EI. Entre elas, pode-se destacar a infraestrutura dos 

estabelecimentos, bem como a relevância do brinquedo livre, criativo e grupal nessa 

faixa etária, já que é possível que alguns estabelecimentos de EI sejam anexos de 

escolas urbanas de EF, onde o espaço externo é restrito, não permitindo essas vivências 

às crianças pela predominância da atividade cognitiva em sala de aula. A EI, primeira 

etapa da Educação Básica, apesar de não ser obrigatória, é enfatizada no Plano como um 

direito da criança, pois é uma etapa que estabelece as bases da personalidade humana, 

da inteligência, da vida emocional, da socialização. O documento reforça que as 

primeiras experiências da vida são as que marcam mais profundamente a pessoa.  

Gostaria de chamar a atenção para um aspecto contraditório quanto à proposta 

educativa para a criança de seis anos, que se mostra nesse documento. É mencionado o 
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problema da descaracterização da EI, se seus estabelecimentos forem anexos de escolas 

de EF, devido à necessidade que tem a criança da brincadeira e a seu despreparo para a 

predominância de atividades cognitivas nessa etapa de formação. No entanto, é 

proposto, nesse mesmo Plano, o objetivo de expandir para nove anos o EF, com a 

inclusão da criança de seis anos nessa modalidade de ensino. Veremos, no decorrer 

desta análise, que as contradições quanto à educação da criança de seis anos se tornam 

ainda mais evidentes.  

No dia 16 de maio de 2005, o presidente da República sancionou a Lei nº 11.114 

(BRASIL, 2005b), que alterou os artigos 6º, 30, 32 e 87 da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, com o objetivo de tornar obrigatório o EF aos seis anos de idade, 

passando a vigorar a seguinte redação:  

 

Art 6º. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos 
menores, a partir dos seis anos de idade, no ensino fundamental.  
Art 32º. O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, 
obrigatório e gratuito na escola pública a partir dos seis anos, terá por 
objetivo a formação básica do cidadão (p. 1).  
 

De acordo com o Parecer CNE/CEB nº 18/2005 (BRASIL, 2005a), de 15 de 

novembro de 2005, a Lei nº 11.114, que torna obrigatória a matrícula da criança de seis 

anos no EF, foi redigida de “forma incompleta, intempestiva, com redação precária”. 

Como era um assunto que já vinha sendo amadurecido há algum tempo pelo MEC por 

educadores e pesquisadores da área, mereceria uma legislação com redação mais 

esclarecedora, não antecipando apenas a medida da obrigatoriedade da matrícula da 

criança de seis anos no EF.  

A Lei nº 11.274 (BRASIL, 2006e), de 6 de fevereiro de 2006, com redação mais 

completa, altera a redação dos artigos 29, 30, 32 e 87 da Lei nº 9.394/96, implantando o 

EF obrigatório, com duração de nove anos, gratuito na escola pública, com a inclusão da 

criança de seis anos de idade. Estabelece, ainda, o prazo até 2010 para as escolas de 

todo o Brasil implementarem a legislação. 

De acordo com a lei vigente, a organização do EF de nove anos e da Educação 

Infantil passa a adotar a seguinte nomenclatura: 
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Etapa de ensino Faixa etária Duração 

Educação Infantil 

Creche 

Pré-escola                                      

Até 5 anos de idade 

Até 3 anos de idade 

4 e 5 anos de idade 

 

Ensino Fundamental 

Anos iniciais 

Anos finais 

Até 14 anos de idade 

de 6 a 10 anos de idade 

de 11 a 14 anos de idade 

9 anos 

5 anos 

4 anos 

 

Com o Parecer CNE/CEB nº 41/2006 (BRASIL, 2006b), aprovado no dia 9 de 

agosto de 2006, é estabelecida a idade cronológica adequada para a criança ser 

matriculada no primeiro ano do EF. Ficou estabelecido, então, que somente as crianças 

que tenham seis anos completos ou que venham a completar seis anos no início do ano 

letivo poderão estar inseridas nessa nova modalidade de ensino. Também foi destacado, 

no Parecer CNE/CEB nº 5/2007 (BRASIL, 2007a), de 1º fevereiro de 2007, redigido em 

negrito, que não se deve antecipar a idade cronológica da criança para a entrada no EF, 

porque a Pré-escola seria o espaço apropriado para as crianças com quatro e cinco anos 

de idade e, também, para aquelas que completarão seis anos após o início do ano letivo. 

A proposta político-pedagógica para o EF de nove anos considera a idade 

cronológica da criança de seis anos, como também suas condições socioculturais e 

educacionais, com o objetivo de promover melhoria da qualidade de formação pela 

equidade da oportunidade de aprender.  

 

1.2 A garantia legal do direito à infância e à formação integral da criança de 6 anos 

 

É enfatizada, na legislação que implementa o EF de nove anos, a importância da 

EI, insistindo em sua identidade e na promoção de uma educação integral da criança de 

seis anos, como exposto no artigo 29 da LDB (BRASIL, 2009), que considera:  

 

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de 
idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade (p. 32). 

 

 A mudança ocorrida implica a necessidade da implantação de um novo projeto 

político-pedagógico para o ensino de nove anos do EF e, consequentemente, um 
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redimensionamento da EI. De acordo com o Parecer CNE/CEB nº 7/2007 (BRASIL, 

2007b), aprovado em 19 de abril de 2007, 

 

o Ensino Fundamental de nove anos precisa ser pensado como uma 
oportunidade de se construir novo projeto político-pedagógico, com 
reflexos em assuntos como tempo e espaços escolares e tratamento, 
como prioridade, do sucesso escolar (p. 5-6). 

 

Segundo o MEC, esse novo projeto político-pedagógico, que deverá ser 

construído pelas escolas, assim como um novo currículo, deverá atender às necessidades 

dessa criança de seis anos que está entrando na escola, levando em consideração, além 

do tempo e dos espaços escolares, o material didático, o mobiliário e os equipamentos 

apropriados à faixa etária da criança, para que ela se desenvolva integralmente. 

É exposto, ainda, no Parecer CNE/CEB nº 4/2008 (BRASIL, 2008a), de 20 de 

fevereiro de 2008, que o antigo terceiro período da Pré-escola não deverá ser 

confundido com o primeiro ano do EF, pois o primeiro ano será parte integrante de um 

ciclo de três anos de duração, denominado pelo documento de “ciclo da infância”. 

Mesmo que as escolas façam opção pelo sistema seriado, é ressaltado que elas deverão 

considerar esses três anos iniciais como um bloco pedagógico ou ciclo sequencial de 

ensino. No sétimo item do voto do relator, é exposto:  

 

Os três anos iniciais são importantes para a qualidade da Educação 
Básica: voltados à alfabetização e ao letramento, é necessário que a 
ação pedagógica assegure, nesse período, o desenvolvimento das 
diversas expressões e o aprendizado das áreas de conhecimento 
estabelecidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental (BRASIL, 2008a, p. 2: grifos no original). 

 

Dessa forma, o documento esclarece que a alfabetização acontecerá nos três 

anos iniciais do EF e que a avaliação deverá acontecer de forma processual, 

participativa, formativa, cumulativa e diagnóstica, não podendo repetir a prática 

tradicional limitada a avaliar apenas os resultados finais traduzidos em notas ou 

conceitos. A avaliação não deverá ser adotada pela escola como mera verificação de 

conhecimentos visando à classificação. Isso torna indispensável a elaboração de 

instrumentos e procedimentos de observação, de acompanhamento contínuo, e uma 

permanente reflexão sobre o processo de ensino e de aprendizagem por parte dos 

educadores. 
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A proposta para avaliar as crianças de seis anos se encontra no artigo 31 da LDB 

(BRASIL, 2009): “na educação infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento 

e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso 

ao ensino fundamental” (p. 32.). Essa proposta da EI se mantém, na proposta do EF de 

nove anos, para os três primeiros anos, o que garante, pelo menos legalmente, à criança 

de seis anos uma avaliação mais significativa que considera seu desenvolvimento e sua 

aprendizagem que se dá processualmente. 

De acordo com o Parecer do CNE/CEB nº 39/2006 (BRASIL, 2006a), de 8 de 

agosto de 2006, a EI, primeira etapa da Educação Básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, juntamente com a ação da 

família e da comunidade. Ela é considerada um espaço que promove as aprendizagens 

espontâneas, enquanto que o EF é um espaço escolar em que se desenvolvem as 

aprendizagens científicas. Tanto esse Parecer quanto os outros emitidos pelo MEC 

enfatizam a importância da EI, considerando que a matrícula da criança de seis anos no 

EF já representa a diminuição do seu tempo de EI na Pré-escola, e que a falta de um 

projeto pedagógico consistente pode representar a inserção da criança de forma 

prematura no ensino formal sem a preparação devida. O documento enfatiza: 

 

Esse encurtamento da Educação Infantil, que já vem acontecendo na 
prática pelo movimento de encurtamento de se apressar a 
alfabetização e se pretender que a pré-escola se assemelhe, ao 
máximo, ao Ensino Fundamental, não é recomendável e pode 
representar um desestímulo à criança e seu desenvolvimento 
(BRASIL, 2006a, p. 4). 

  

Dos pareceres emitidos pelo MEC, esse, de 8 de agosto de 2006, traz, de forma 

bastante clara, a preocupação com a criança de seis anos que está transitando da EI para 

o EF e com aquelas que nunca frequentaram uma escola. A inserção da criança de seis 

anos no EF pode representar apenas um significativo marco político na história da 

educação do país, mas não na história de vida e na trajetória escolar dessas crianças. 

Para que isso ocorra, é necessário que a escola tenha um projeto pedagógico consistente, 

com a devida clareza da importância de um redimensionamento da EF, um olhar 

sensível para essa criança, que deverá ser respeitada e ter oportunidade não somente de 

ter acesso à escola, mas de permanecer e se desenvolver de forma saudável e completa 

dentro dela. O documento continua considerando: 
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A principal atividade da criança até os seis anos é o brinquedo: é nele 
e por meio dele que ela vai se constituindo. Não se deve impor a 
seriedade e o rigor de horários de atividade de ensino para essa faixa 
etária. O trabalho com a criança até os seis anos de idade não é 
enformado pelo escolar, mas um espaço de convivência específica no 
qual o lúdico é o central (BRASIL, 2006a, p. 4). 

 

A legislação, preocupada com as necessidades da criança de seis anos na 

promoção de práticas que consideram o aspecto conceitual e cognitivo, como também 

outros aspectos, como a ludicidade e a corporeidade, descreve o perfil do educador do 

primeiro ano do EF no Parecer CNE/CEB nº 45/2006 (BRASIL, 2006c), de 7 de 

dezembro de 2006. A proposta é que atue um único professor, com o objetivo de 

promover a interdisciplinaridade dos conteúdos. Esse professor deve ter, pelo menos, 

diploma de conclusão do Ensino Médio na modalidade Normal ou, preferencialmente, 

ser normalista ou pedagogo, podendo o professor responsabilizar-se pela Educação 

Física. No caso de um professor especializado para Educação Física e Artes, a 

legislação especifica que este deve estar preparado para planejar adequadamente o 

trabalho com as crianças de seis, sete e oito anos tanto no que se refere ao 

desenvolvimento cognitivo quanto ao afetivo e corporal. 

Ainda como medida efetivada pelo MEC em 2006, para garantir que o ingresso 

da criança de seis anos no EF não se constitua apenas como medida administrativa, mas 

que se considere a singularidade da infância, foi produzido o livro Ensino fundamental 

de nove anos: orientações para a inclusão da criança de seis anos1. Esse livro, que 

poderia ser considerado um manual para as escolas e para os professores organizarem o 

trabalho pedagógico com a criança de seis anos, foi elaborado pelo MEC, por meio da 

Secretaria de Educação Básica (SEB), e pelo Departamento de Políticas da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental (DPE), com o intuito de fomentar debates entre 

professores e gestores sobre a infância. Esse documento é composto de nove capítulos, 

escritos por renomados autores que estudam a infância, os quais englobam temáticas 

sobre a infância, a brincadeira, o desenvolvimento da criança, a alfabetização, a 

organização do trabalho pedagógico e a avaliação.  

Como se pode ver, são eixos temáticos que trazem relevantes conhecimentos que 

podem orientar a prática pedagógica do educador do primeiro ano do EF. A elaboração 

desse material e de uma série de outros documentos disponibilizados pelo MEC se 

                                                 
1 Esse material pode ser encontrado em secretarias de escolas de EF, nas Secretarias Municipais e 
Estaduais de Educação e também online, disponível no site: www.mec.gov.br. 
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justifica pela fase de implementação da legislação pelas escolas, que têm prazo até 2010 

para atender a essa nova exigência da Educação Básica. Enquanto o MEC e o CNE 

trabalham na elaboração de Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o EF de nove 

anos, numerosos documentos oficiais foram oferecidos para esclarecer, informar e, 

também, apontar caminhos teóricos para garantir o sucesso da mudança. Pela leitura 

desse e de outros documentos construídos pelo MEC, é possível afirmar que a criança 

de seis anos está amparada legalmente e pode-se inferir que há uma preocupação em 

garantir o acesso e a permanência dela no EF de nove anos, respeitando sua 

singularidade, suas necessidades, seu desenvolvimento integral e, principalmente, seu 

direito de ser criança. 

 

1.3 Um olhar crítico sobre a lei: saindo do papel para a realidade 

 

Não há dúvidas de que a legislação que promove a inserção da criança de seis 

anos no EF está respaldada na preocupação de preservar a infância e as necessidades da 

criança de seis anos. Por outro lado, minha preocupação com a criança de seis anos 

ainda continua na medida em que questiono se a legislação está sendo posta em prática 

pelas escolas e educadores. Os professores estão tendo acesso à legislação? Que tipo de 

leitura estão fazendo desses documentos? De acordo com Jeffrey (2009), um dos 

principais desafios da implantação da escola de nove anos é a relação entre a legislação, 

o entendimento e a introdução de medidas legais por parte dos profissionais da 

educação, pois  

 

a infidelidade normativa pode ser justificada em algumas situações, 
em que os atores educacionais tendem a expressar a fidelidade às suas 
próprias práticas e crenças, em razão do desconhecimento, da falta de 
clareza, da reprodução deficiente dos conteúdos e do erro (não) 
intencional de interpretação dos atos normativos (p. 239). 

 

A legislação por si só pode não promover a concretização de seus objetivos, 

sendo então importante, segundo Jeffrey (2009), o conhecimento da legislação no 

espaço escolar, como medida prioritária a ser tomada, que deverá envolver tanto os 

atores da escola como também a família. Caso não ocorra essa medida, pode-se 

fortalecer a fidelidade dos profissionais às suas práticas e objetivos, e não ao que a 

legislação propõe. 
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Outro aspecto da lei que dá margem para que nos preocupemos com a formação 

da criança de seis anos é definir se a primeira série aos seis anos vai se destinar ou não à 

alfabetização. Segundo o voto dos relatores no Parecer CNE/CEB nº 41/2006 (BRASIL, 

2006b), de 9 de agosto de 2006, é explicitado que 

 

[...] sistemas de ensino estaduais e municipais deverão empenhar-se 
no aprofundamento de estudos, debates e entendimentos com o 
objetivo de se implementar o ensino fundamental de nove anos, a 
partir de seis anos de idade, assumindo-o como direito público 
subjetivo e estabelecendo, de forma consequente, se a primeira série 
aos seis anos de idade se destina ou não à alfabetização dos alunos (p. 
2). 

  

Há uma série de discussões se o primeiro ano do EF destina-se ou não à 

alfabetização da criança de seis anos. Os próprios documentos emitidos pelo MEC 

respondem a essa pergunta, enfatizando que os três primeiros anos do EF, ou “ciclo da 

infância”, é destinado à alfabetização, mas não somente a alfabetizar, pois se deve 

assegurar, nesse período, conforme a legislação, o desenvolvimento das diversas 

expressões e o aprendizado das áreas de conhecimento estabelecidas nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. 

 A proposta do MEC é assegurar à criança de seis anos outras aprendizagens 

significativas além da proposta de alfabetizar; mas, também, não é seu objetivo 

proporcionar um ano de EI para o EF, devendo ser diferentes os conteúdos abordados 

no último ano da Pré-escola e no primeiro ano do EF. Inclusive, o MEC orienta que os 

municípios não utilizem instituições de EI para o atendimento do EF, a não ser em 

caráter provisório em função da falta de instalações físicas para a criação de novas 

turmas no novo sistema. De acordo com Guilherme (2009),  

 

os documentos oficiais sobre a educação infantil apregoam o 
desenvolvimento integral do sujeito; isso envolve uma série de 
recursos e especificidades nas unidades escolares, mas em que medida 
podemos garantir que o ensino fundamental desenvolverá essa 
integridade no desenvolvimento se a maior parte de nossas escolas de 
ensino fundamental possuem apenas lousa, giz e carteiras 
desconfortáveis? Como garantir espaços de expressão em lugar dos 
espaços para copistas que temos em nossas salas de aula durante horas 
a fio? (p. 21-22). 

 

Imaginemos, então, como será esse novo currículo, a nova estrutura do EF de 

nove anos, se a proposta do MEC não é oferecer, à faixa etária de seis anos, 
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metodologias conteudistas, com enfoque apenas na alfabetização, mas também não é 

abordar conteúdos do último ano da Pré-escola, nem utilizar a estrutura física da EI. 

Que tipos de conteúdos serão abordados? Como serão os espaços físicos do EF? Porque, 

na EI, há uma proposta mais lúdica para se alfabetizar a criança, principalmente pela 

brincadeira, e o que se percebe, não em todas, mas na maior parte das escolas de EI, é 

que há uma preocupação em proporcionar à criança ambientes onde ela possa se 

expressar por meio do movimento, da brincadeira, das artes. O mobiliário, adaptado à 

faixa etária da criança, permite, também, maior interação entre as crianças por estarem 

sentadas em grupo, e não enfileiradas, possibilitando que haja trocas de conhecimento, 

mais diálogo, mais contato físico. Retomando o questionamento de Guilherme (2009), 

em que medida podemos garantir que o EF desenvolverá essa integridade no 

desenvolvimento da criança, proporcionando aprendizagens e espaços mais 

significativos? 

É exposto na legislação que a escola deve proporcionar o desenvolvimento das 

diversas expressões e o aprendizado das áreas de conhecimento estabelecidas nas DCN 

para o EF. Se essas Diretrizes ainda está em processo de construção pelo MEC e pelo 

CNE, as escolas devem estar seguindo as DCN para o EF de oito anos. Mas, muito 

provavelmente, não estão utilizando conjuntamente as DCN para a EI. Jeffrey (2009) 

aponta não saber como será essa proposta, já que a proposta pedagógica conjunta entre 

EF e EI é um aspecto não abordado pelo MEC. Segundo a autora: 

 

A integração entre as demandas da educação infantil e as do ensino 
fundamental, assegurando a troca de experiências, informações, 
planejamento, diagnóstico e proposta pedagógica conjunta, é um 
aspecto não abordado pelo MEC (2006), cuja incumbência restringe-
se às iniciativas das Secretarias de Educação (p. 236). 

 

Para Jeffrey (2009), seria necessário um diálogo institucional e pedagógico entre 

os dois níveis de ensino para que à criança da EI e do EF fosse assegurado o direito de 

aprender, de brincar e de ser cuidada, superando a fragmentação entre as atividades e os 

objetivos educacionais desses níveis de ensino. Enquanto as Diretrizes para o EF de 

nove anos não forem construídas, será que, na falta de diálogo entre as instituições, a 

criança não estará sendo prejudicada pelo pouco espaço para a brincadeira no currículo 

ainda não adaptado à sua faixa etária? Rapoport (2009) comunga com esses dizeres, 

quando afirma ser necessário “se ter um olhar sobre os processos e práticas na educação 
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infantil como um ponto de referência para se projetarem os processos e práticas no 

primeiro ano do ensino fundamental” (p. 24-25). 

A faixa etária da criança para o acesso ao EF de nove anos é um assunto que 

merece destaque. Segundo o Parecer CNE/CEB nº 39/2006 (BRASIL, 2006a), de 8 de 

agosto de 2006, ficou estabelecida a idade adequada para a inclusão da criança no 

primeiro ano, devendo a criança ter seis anos completos, ou a completar, até o início do 

ano letivo, o que limita ou restringe a entrada de crianças que não estejam dentro desse 

marco etário. Também foi enfatizado, no Parecer CNE/CEB nº 5/2007 (BRASIL, 

2007a), de 1º de fevereiro de 2007, o cuidado que deve ser tomado para não se antecipar 

a idade cronológica da criança para a entrada no EF, pois o ambiente apropriado e 

adequado para as crianças mais novas seria a Pré-escola. 

 Mas a Resolução nº 1, de 14 de janeiro de 2010 (BRASIL, 2010), emitida pelo 

MEC, publicada no Diário Oficial da União pelo CNE, no dia 15 de janeiro de 2010, 

contradiz o exposto nos anos de 2006 e 2007 referente à matrícula, já que dá margem à 

matrícula da criança de cinco anos, mencionando que a criança, para ingressar no 

primeiro ano do EF, deverá ter seis anos completos até o dia 31 de março do ano que 

ocorrer a matrícula, e as que fazem aniversário depois dessa data deverão ser 

matriculadas na EI. Mas também é mencionado que as crianças de cinco anos de idade, 

independente do mês de aniversário, que estiveram matriculadas e frequentaram por 

mais de dois anos a Pré-escola, poderão, em caráter excepcional, ser matriculadas no 

primeiro ano do EF. Se até mesmo o MEC reconhece que o espaço apropriado para a 

criança com quatro e cinco anos de idade seria a Pré-escola, como então permitir esse 

acesso ainda mais precoce da criança à escola? 

Outro aspecto da legislação que merece atenção é a proposta de avaliação dos 

primeiros anos do EF. Segundo os documentos do MEC, a avaliação deverá acontecer 

de forma processual e diagnóstica, não visando à classificação. Por isso, as escolas 

deverão adotar procedimentos de observação e acompanhamento contínuos e reflexivos 

sobre os processos de ensino e aprendizagem. 

Romper com a avaliação classificatória, uma prática que faz parte da nossa 

cultura escolar, já enraizada na metodologia dos professores, não é uma tarefa muito 

simples. Se não houver um processo de formação continuada para os professores, 

fazendo-os repensar e refletir sobre outras possibilidades de avaliar os alunos, os que 

adotam uma avaliação não-processual poderão continuar reproduzindo suas práticas e 
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crenças avaliativas, e não o que propõe a legislação. Nos dizeres de Hoffman (2004), 

percebe-se que: 

 

no processo avaliativo, como é difícil para o professor dar-se conta de 
que o que ele acredita observar da criança é decorrente de suas 
próprias concepções e posturas de vida. Mesmo que persiga uma 
avaliação justa, neutra, imparcial, cumprindo uma tarefa que a escola 
exija, ele se revela ao avaliar pela releitura própria do que vê (p. 41).  

 

Se os profissionais da escola e a família tiverem conhecimento e clareza da 

proposta de avaliação explícita na legislação para o EF de nove anos, haverá maiores 

possibilidades de se romper com o paradigma da avaliação classificatória, sendo 

proporcionada a esses educadores uma nova leitura da criança e de como esta deve ser 

avaliada. 

Será que os educadores estão avaliando as crianças além das atividades 

meramente formais impostas pela escola? Sendo a brincadeira uma das formas que a 

criança utiliza para descobrir o mundo exterior, e seu próprio corpo, por que não 

valorizar o aprendizado da criança durante as atividades lúdicas e corporais? Já que a 

criança aprende brincando, por que não avaliá-la durante esses momentos? Por que não 

ficam registrados, nos diários e documentos da escola, as ideias interessantes ou um 

problema que o aluno consegue resolver durante uma atividade considerada não-formal 

pela escola? 

Os professores, porém, tomam como referência apenas as atividades meramente 

formais, as “provas”, quando os alunos ficam sentados na carteira sem poderem olhar 

para o lado, sem poderem se movimentar, comunicar, sem consultarem seu material. 

Todo o seu conhecimento demonstrado durante outras atividades é anulado, e a “prova” 

passa a ser o único registro se o aluno aprendeu ou não o que o professor ensinou.  

Muitas vezes, a cobrança de um processo formal de avaliação, de o professor ter 

que comprovar o trabalho pedagógico por meio das notas, não acontece só pela Direção 

da escola. A cobrança é, muitas vezes, realizada pelos pais dos alunos, que ficam 

ansiosos em acompanhar o desenvolvimento de seus filhos, preocupados se já estão 

lendo, escrevendo, contando. Para Rapoport, Ferrari e Silva (2009), nessa fase de 

transição da criança de seis anos da EI para o EF, “os pais também devem ser orientados 

quanto à proposta deste nível de ensino para que não coloquem cobranças e expectativas 

sobre a criança por acreditarem que devem aprender a ler e a escrever no primeiro ano” 

(p. 20). 
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Para Rapoport (2009), o ingresso no EF representa um momento de transição na 

vida da criança, assim como é o ingresso da criança na EI, devendo, portanto, ser esse 

primeiro contato da criança com o novo um momento de adaptação, principalmente para 

as crianças do primeiro ano do EF que nunca frequentaram uma escola. A autora 

enfatiza: 

 

No caso da educação infantil, inferimos que um dos elementos 
facilitadores para esse processo de adaptação são as propostas 
educativas que geralmente priorizam uma organização peculiar dos 
espaços, dos tempos e da própria rotina. Ou seja, o ambiente, 
compreendido numa dimensão que abrange tanto os espaços físicos 
quanto as relações que se estabelecem no interior dos mesmos, 
contempla e aproxima-se, de certo modo, das características e 
necessidades do universo infantil (p. 24-25).  

 

Rapoport (2009) aponta algumas sugestões para a adaptação dessa criança de 

seis anos no EF, pois a legislação garante o acesso da criança, mas não sua 

permanência, ficando sob responsabilidade da escola construir um projeto pedagógico e 

curricular que promova a permanência da criança na instituição educacional. Uma 

sugestão dada por ela, para auxiliar na adaptação da criança, é a realização de uma 

entrevista com os pais para conhecer o histórico da criança e as expectativas dela e dos 

pais em relação ao primeiro ano. Esse conhecimento prévio é necessário para se 

conhecer a criança, com quem se vai trabalhar, e sua família, que poderá ser 

colaboradora no processo educacional e de adaptação da criança. 

O ambiente da EI, mencionado por Rapoport (2009) como um ambiente 

facilitador para a adaptação da criança devido às suas características, é um dos aspectos 

que merece atenção; mas, poderíamos destacar ainda outros, como a singularidade do 

seu mobiliário e do material didático, entre outras especificidades que tornam o espaço 

mais adequado às necessidades da criança. Esse era o ambiente onde a criança de seis 

anos estava inserida; mas será que, no ambiente do EF de nove anos, considerando 

todos esses aspectos, as necessidades dessa criança serão atendidas? Será que o primeiro 

ano do EF de nove anos apresenta um ambiente facilitador para adaptação da criança, 

aproximando-se das características de seu universo infantil?  

Não podemos deixar de considerar que, com a expansão do EF de nove anos, vai 

haver uma ampliação das oportunidades educacionais. Muitas crianças que não tinham 

acesso à escola, principalmente as das camadas populares, poderão ter acesso a ela, 

desfrutando um tempo mais longo de escolaridade. Por outro lado, se não houver uma 
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atenção especial ao processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança e o 

respeito às suas necessidades, o ingresso da criança de seis anos no EF pode-se 

constituir como uma medida meramente administrativa. Barbosa (2009) tem a seguinte 

opinião a respeito do assunto: 

 

Penso que, nesses casos, em nome da defesa de um direito – de 
frequência à escola –,violentam-se outros tantos como o direito à 
brincadeira, ao desenvolvimento motor, ao convívio em grupo. Isto é, 
antecipa-se, sem a menor necessidade ou urgência na longeva 
sociedade contemporânea, um processo de aprendizagem que 
pressupõe uma gama bastante ampla de experiências educacionais das 
crianças (p. 6).   

 

É neste âmbito do debate que se tornam pertinentes indagações e 

questionamentos quanto à validade da legislação. Em defesa do direito de frequentar a 

escola, não estão sendo negligenciados a brincadeira, o desenvolvimento motor, as 

atividades expressivas lúdicas e corporais tão necessários à formação e desenvolvimento 

da criança de seis anos? 

 No próximo tópico, faremos uma breve análise do Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil, considerando o que nos diz esse documento sobre a 

infância, particularmente sobre a criança de seis anos, já que esse material foi produzido 

pelo MEC como um guia de reflexão para os profissionais da educação que atuam com 

a criança de zero a seis anos. Esse documento nos fornece elementos importantes para 

pensarmos sobre a proposta pedagógica do EF de nove anos para a criança de cinco ou 

seis anos de idade que pertencia ao segmento da EI, observando quais as prioridades e 

objetivos para essa fase de ensino em que se encontra a criança. 

 

1.4 Um referencial para a educação da criança 

 

O RCNEI não se invalida diante da transferência da criança de seis anos para 

uma etapa diferenciada de ensino. A criança de seis anos, ou até de cinco anos, que está 

chegando ao primeiro ano do EF, não é diferente daquelas que ocupavam os espaços da 

EI. Suas estruturas psicológica, física e emocional são as mesmas. O que na realidade 

necessita de mudanças é a estrutura de ensino, que precisa se adaptar para receber e 

acolher essa criança, atendendo às suas necessidades. As metas expostas nesse 

documento, que foi produzido à luz da LDB (Lei 9.394/96) e das reflexões de 
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profissionais da educação fundamentados em estudos acadêmicos e científicos, fazem 

desse material um imprescindível “referencial” para a criança do primeiro ano do EF, 

porque, mesmo essa faixa etária não fazendo mais parte da etapa de ensino a que se 

volta esse material, seu conteúdo foi elaborado pensando nas suas singularidades. As 

peculiaridades mencionadas nesse Referencial, a respeito da faixa etária de cinco e seis 

anos que agora ocupa as cadeiras do EF, são pertinentes para compreendermos melhor 

os objetivos, conteúdos e orientações didáticas que devem prevalecer na prática 

pedagógica desse período da infância.  

De acordo com Kramer (2006), esta separação entre EI e EF é feita por nós 

adultos, não havendo fragmentação do ponto de vista da criança, devendo ser 

reconhecidas como indissociáveis as duas modalidades de ensino, pois ambas 

“envolvem conhecimentos e afetos; saberes e valores; cuidados e atenção; seriedade e 

riso” (p. 20), o que reforça ainda mais a validade e a relevância de se considerar a 

proposta da EI para se planejarem ações pedagógicas para o primeiro ano do EF.  

O RCNEI (BRASIL, 1998a,b,c), publicado no ano de 1998 pelo MEC e pela 

Secretaria de Educação Fundamental, foi organizado em três volumes, contendo as 

seguintes temáticas: volume 1: Introdução; volume 2: Formação pessoal e social; e 

volume 3: Conhecimento de mundo. Da análise desse documento, serão trazidos à tona 

alguns recortes dos volumes referidos, que, de forma nenhuma, resumem seu conteúdo, 

apenas destacam aspectos e alicerces de uma proposta pedagógica que pretende 

contribuir para o planejamento e desenvolvimento de uma prática fundamentada nos 

direitos da criança e na promoção de uma educação integral, o que o torna um 

interessante ponto de partida para se refletir sobre o planejamento e desenvolvimento de 

práticas educativas voltadas para o primeiro ano. 

O primeiro aspecto a ser destacado é a definição de educação que embasa a 

filosofia desse documento. Educar, portanto, seria propiciar situações de cuidados, 

brincadeiras e aprendizagens; um auxílio ao desenvolvimento das capacidades de 

apropriação e conhecimento das potencialidades corporais, afetivas, emocionais e 

estéticas, com o objetivo de contribuir para a formação de crianças saudáveis e felizes.  

A fim de promover uma educação integral da criança, algumas capacidades são 

enumeradas como essenciais a serem desenvolvidas pelas crianças: brincar, expressar 

emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades, além de usar diferentes 

linguagens, aumentando cada vez mais sua capacidade expressiva (BRASIL, 1998a). 
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Com relação aos conteúdos a serem trabalhados com as crianças na faixa etária 

de quatro a seis anos, destacam-se os seguintes: 

 
. Expressão, manifestação e controle progressivo de suas 
necessidades, desejos e sentimentos em situações cotidianas; 
. Participação em situações de brincadeiras nas quais as crianças 
escolham os parceiros, os objetos, os temas, o espaço e as 
personagens; 
. Participação de meninos e meninas igualmente em brincadeiras de 
futebol, casinha, pular corda etc. (BRASIL, 1998a, p. 36-37).   

 

Estão implícitos nesses conteúdos a serem trabalhados com a criança o 

desenvolvimento da autonomia e a socialização, que só podem ser alcançados quando o 

professor permite à criança fazer escolhas, abdicando, portanto, de seu poder arbitrário 

de querer sempre decidir tudo para ela. De acordo com o segundo volume, existe uma 

incompatibilidade em um projeto educativo que valoriza a autonomia da criança e que 

associa a disciplina ao silêncio e considera a conversa como sinônimo de bagunça; pois, 

quando se assume uma postura de esperar da criança a obediência, o silêncio e a 

imobilidade, automaticamente se anula a expectativa de formar uma criança 

independente e com autonomia (BRASIL, 1998b). 

Essa discussão a respeito das contradições inerentes às práticas pedagógicas da 

escola é resgatada no terceiro volume com a temática: Presença do Movimento na 

Educação Infantil, na qual se procura mostrar a importância do movimento na educação 

das crianças de zero a seis anos e a inadequação de algumas práticas e de alguns mitos 

da educação, como o da imobilidade como condição para a aprendizagem. Um exemplo 

dessa inadequação para essa faixa etária consiste  

 

na imposição de longos momentos de espera – em fila ou sentada – 
em que a criança deve ficar quieta, sem se mover; ou na realização de 
atividades mais sistematizadas, como de desenho, escrita ou leitura, 
em que qualquer deslocamento, gesto ou mudança de posição pode ser 
visto como desordem ou indisciplina (BRASIL, 1998c, p. 17). 

 

Este mito de que o movimento impede a concentração e interfere na 

aprendizagem cede lugar à ideia de que a impossibilidade de a criança se mover ou 

gesticular é que pode dificultar o processo de aprendizagem. Para a criança, o 

movimento significa meio de expressão e comunicação. Nesse sentido, as conversas, 

brincadeiras e deslocamentos da criança passam a ser interpretados não mais como 
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desordem ou bagunça, mas como uma manifestação natural das crianças (BRASIL, 

1998c). 

No que diz respeito à criança e ao movimento, nesse terceiro volume, são 

mencionadas algumas representações dos movimentos comuns às crianças de quatro a 

seis anos de idade. Nesse período, o repertório de gestos amplia-se se comparado ao de 

crianças de menor idade. Atividades como recortar, colar e encaixar são desenvolvidas 

com maior destreza, permanecendo, no entanto, a tendência lúdica da motricidade, que 

permite às crianças transformarem, por exemplo, a tesoura e o lápis em vários 

brinquedos imaginários. 

A criança se comunica o tempo todo no seu ambiente de interação, mas essa 

comunicação, muitas vezes, não é expressa da mesma forma como o adulto o faz, 

geralmente, pela linguagem oral e escrita. A criança, por não dominar como o adulto 

essas linguagens, necessita de outras formas de expressão, como as linguagens corporal, 

musical e plástica, para compreender o mundo que a cerca e também ser compreendida. 

Coragem (2006) corrobora essa ideia quando expressa: 

 
[...] as diversas formas de expressão artística contribuem no 
desenvolvimento intelectual, afetivo e social da criança, estimulando a 
capacidade de perceber e significar o mundo que a rodeia, ao ampliar 
suas possibilidades de expressão e a comunicação, de modo singular. 
Daí a importância de proporcionar à criança muitas oportunidades de 
expressão em diferentes linguagens, principalmente porque ela ainda 
não domina, como o adulto, a expressão verbal para manifestar seus 
sentimentos e pensamentos (p. 91). 

 

Focado no fato de as crianças terem acesso a essas múltiplas linguagens, o 

terceiro volume do Referencial nos aponta algumas dessas formas de expressão para o 

desenvolvimento infantil.  

A música é vista, nesse contexto, como uma das formas mais significativas de 

expressão humana, o que justifica sua presença na educação da criança. Quando 

utilizada apropriadamente como linguagem expressiva, o que não comporta formas 

mecânicas e estereotipadas, “é um excelente meio para o desenvolvimento da expressão, 

do equilíbrio, da autoestima e do autoconhecimento, além de poderoso meio de 

integração” (BRASIL, 1998c, p. 49). A familiarização dessa linguagem deve ser 

iniciada com o trabalho de apreciação musical, despertando nas crianças o desejo de 

ouvir e interagir, sendo o movimento para as crianças peça fundamental dessa interação. 

A criança se expressa por inteiro. Por isso, dificilmente, os professores vão conseguir 
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trabalhar música com as crianças sem que elas cantem e se movimentem 

simultaneamente. 

A música na EI se mistura com a brincadeira, e são vários os exemplos: brincar 

de roda, pular corda e cirandas, que auxiliam no desenvolvimento da expressão 

corporal, da concentração e da disciplina de forma prazerosa (BRASIL, 1998c). 

O Referencial ainda nos chama a atenção para uma outra linguagem muito 

praticada, mas utilizada de forma errônea e destituída de sentido pelas instituições. Essa 

linguagem é a das Artes Visuais, que comportam atividades de desenho, pintura, 

colagem, modelagem, usadas muitas vezes como meros passatempos. Vistas como 

atividades que favorecem a integração do pensamento, da sensibilidade, da imaginação, 

da percepção e da intuição, essa linguagem se mostra como um instrumento valioso no 

processo de aprendizagem e desenvolvimento das capacidades criativas da criança. 

Alguns cuidados, porém, devem ser tomados ao ser utilizada, para que não se perca sua 

função expressiva. A liberdade em desenhar, escolher as cores, manusear e ter acesso 

aos materiais é fundamental para que não haja um bloqueio da criatividade da criança e 

para que ela se reconheça na sua obra de arte. O espaço é mencionado como um atributo 

que pode influenciar ou inibir a expressividade infantil, sendo aconselháveis locais 

confortáveis, que dão autonomia para o acesso aos materiais, pois ambientes apertados 

seriam um fator de inibição da expressão artística, devendo estes favorecer “o andar, o 

correr e o brincar das crianças” (BRASIL, 1998c, p. 110). 

Em suma, o que gostaria de destacar em relação ao Referencial Curricular de 

Educação Infantil é a profunda atenção dada às peculiaridades de cada faixa etária, 

sendo respeitados o tempo, o desenvolvimento e as necessidades específicas de cada 

etapa da infância. Esse material aponta alguns caminhos, mas, na minha opinião, sua 

maior contribuição está em fazer com que o educador reflita sobre a sua prática, 

deixando em suas mãos o desafio de compreender as várias formas de comunicação que 

as crianças em cada faixa etária possuem e desenvolvem, pois as necessidades das 

crianças só podem ser atendidas na medida em que o professor as reconhece e as 

identifica. 

Pensando em conhecer um pouco mais sobre essa criança na faixa etária de 

cinco e seis anos de idade, seus interesses e necessidades, no próximo tópico será 

traçado um perfil dessa faixa etária, que pode ampliar e enriquecer as contribuições ora 

trazidas por esse Referencial. 
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1.5 Quem é a criança de seis anos?  

 

Antes de mencionar algumas especificidades que caracterizam ou determinam 

quem é essa criança do primeiro ano do EF, cuja maior parte tem seis anos, mas pode 

mesmo ter cinco anos de idade em casos específicos, é preciso situá-la numa categoria 

social e histórica mais abrangente, que é a infância. 

Esta conversa inicial em torno da infância está embasada em alguns teóricos da 

área, como Kramer (2006), Nascimento (2006) e Gouvea (2006), que nos possibilitam, 

por meio de suas conceituações e esclarecimentos empreendidos sobre a temática, 

visualizar a principal ideia que comporta o termo infância e o lugar que a criança ocupa 

atualmente na sociedade. 

A visão que temos hoje a respeito da infância e do papel da criança é fruto de 

uma longa construção social e histórica, em que a função desempenhada pela criança 

esteve sempre ligada às formas de organização da sociedade. Nesse sentido, as crianças 

podem ser compreendidas como “sujeitos sociais e históricos, marcadas, portanto, pelas 

contradições das sociedades em que estão inseridas” (KRAMER, 2006, p. 15). Ainda 

segundo a autora, a ideia de infância surgiu no contexto histórico e social da 

modernidade, com o capitalismo e a estruturação da sociedade urbano-industrial, 

juntamente com a redução dos índices de mortalidade infantil, com o avanço da ciência 

e várias outras transformações econômicas e sociais. Ela define, assim, a infância como 

período da história de cada pessoa, compreendido, na nossa sociedade, do nascimento 

até aproximadamente dez anos de idade. Kramer (2006) considera que a infância, mais 

que estágio, é uma categoria de história, existindo uma história humana, porque o 

homem tem infância.  

Por ser essa história de vida de cada um bastante singular, marcada por 

contradições sociais, econômicas, culturais e políticas, há um consenso entre as autoras, 

em que se respalda esta discussão de que o termo infância não deve ser tratado no 

singular: a infância, mas infâncias seria a melhor colocação, por serem diferentes as 

vivências dessa fase da vida em cada cultura. Não se constitui, portanto, a infância 

como uma categoria universal. 

 De acordo com Gouvea (2006), na sociedade moderna, a criança passou a 

ocupar um lugar diferente do lugar do adulto por ser percebida como diferente deste em 

seus aspectos afetivos, cognitivos e psíquicos. E, em qualquer época, sociedade e grupo 

cultural, apesar de a infância não se restringir a uma categoria universal, a “diferença” 
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natural existente entre a criança e o adulto torna-se, conforme a autora, uma 

especificidade universal da infância. 

Essa visão de que a criança é um ser diferente do ser adulto determinou a 

construção de saberes sobre a infância em vários campos do conhecimento, que 

passaram a definir as características supostamente intrínsecas à criança. De acordo com 

Kramer (2006), o que caracteriza uma criança independente de sua faixa etária é que, 

diferentemente do adulto, a criança brinca. 

Então, ao longo do século XX, foram diversos os estudos e teorias que buscaram 

conhecer a criança. Muitos teóricos, então, organizaram sua teoria em estágios, 

estabelecendo idades para compreender as balizações de cada fase infantil, como o fez 

Piaget2 em seus estudos. Baseado no estudo desse e de outros teóricos, Rapoport, 

Ferrari e Silva (2009) nos apresentam algumas visões que caracterizam a criança de seis 

anos. Vale a pena ressaltar que os autores consideram esses estágios apenas como fator 

orientador e não um marco fixo, para compreender a criança, estando esses estágios, 

portanto, embasados na ideia de infâncias (plural) ora apresentada. 

Na fase dos seis anos, destacam-se algumas atitudes comuns às crianças nesse 

período de vida, o que não quer dizer que crianças de outras faixas etárias não possam 

apresentá-las. Serão elencadas, então, algumas peculiaridades que nos ajudam a traçar o 

perfil da criança do primeiro ano do EF, ou seja, para conhecê-la um pouco mais. 

De acordo com Rapoport, Ferrari e Silva (2009), essa criança ainda não possui 

pensamentos muito elaborados, sendo seu mundo marcado pela fantasia e imaginação. 

Representando o mundo por uma lógica própria, a criança constrói explicações mágicas, 

que dificilmente um adulto pode fazer ou compreender. Até aproximadamente os sete 

anos de idade, é comum as crianças falarem sozinhas enquanto brincam e realizam 

outras atividades: “elas se movimentam muito pela sala, usam os dedos para contar, 

apontam, se espreguiçam, quase se deitam nas mesas quando tentam resolver a 

atividade, trocam de lápis, deixam cair objetos” (BARBATO, 2008, p. 24). 

Outra característica que marca essa faixa etária é a curiosidade das crianças em 

conhecer o mundo à sua volta, em conhecer o outro e se conhecer; por isso, torna-se tão 

comum elas buscarem esse conhecimento por meio de perguntas feitas aos adultos 

como forma de responder aos seus anseios, como também pela utilização dos órgãos 

                                                 
2 Referência no campo da educação pela importância da sua teoria do desenvolvimento cognitivo, Piaget 
mostra os diferentes estágios do pensamento infantil, o que contribui bastante na compreensão das 
especificidades de cada fase da infância.  
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dos sentidos: cheirando, pegando, tocando, comendo; utilizando seu corpo como um 

instrumento para saciar suas curiosidades. 

Além da necessidade do movimento, característica já pontuada, o desejo de 

aprender evidencia outra faceta do perfil dessa criança. A criança nessa idade (que vive 

numa sociedade letrada) possui um forte desejo de aprender a linguagem escrita, a ler, 

escrever e frequentar a escola (BRASIL, 2004). Põe-se, então, a seguinte pergunta: se a 

criança tem esse desejo de aprender e frequentar a escola, por que, quando entram, 

muitas querem logo sair? Não existe uma resposta pronta para essa indagação, até por 

que o sistema educacional é muito complexo, existindo uma variável de fatores 

implícitos, que podem gerar vários motivos para a criança, que tinha o desejo de 

frequentar a escola, não querer mais frequentá-la. O problema pode estar na criança ou 

no professor, no método de ensino talvez, ou até ser uma soma desses três fatores. Mas 

minha intenção, ao levantar esse questionamento, é mostrar que uma das causas de a 

criança perder o desejo e a vontade de ir à escola pode estar associada à frustração desse 

desejo, porque, de acordo com Rapoport, Ferrari e Silva (2009), esse desejo da criança 

de aprender nessa faixa etária se manifesta por meio do brincar e do uso de 

múltiplas linguagens, ou seja, a aprendizagem vincula-se ao lúdico. Se o educador 

insiste em ensinar a criança utilizando metodologias não vinculadas ao aspecto lúdico, 

dificilmente será mantido nas crianças o desejo de aprender. Quando é colocado o uso 

das múltiplas linguagens, os autores estão se referindo não apenas à oral e à escrita, 

mas, às linguagens gestual, corporal, plástica, musical e, principalmente, à brincadeira, 

que devem ser vivenciadas pelas crianças nessa faixa etária como forma de expressão. 

Gouvea (2006) contribui para esta discussão, apontando algumas características 

que representam a criança e que podem ajudar a compor esse perfil da criança de seis 

anos. Nos dizeres da autora, além de seu caráter coletivo, a criança tem o hábito da 

repetição, podendo este ser observado enquanto ela brinca ou desenvolve alguma 

atividade prazerosa. Como sinal de sua satisfação, a criança imediatamente quer repetir 

a situação.  

 
Ela precisa ouvir a mesma história, contada com as mesmas palavras, 
reviver os mesmos filmes, cantar as mesmas músicas e repetir jogos 
que lhe deram prazer, exaustivamente. Até que seu interesse se 
desloca, quando compreende e assimila aquela atividade, substituindo 
a repetição de uma nova (GOUVEA, 2006, p. 24). 
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Essa atitude, enfatiza Gouvea (2006), é uma forma que a criança utiliza para 

ordenar suas emoções, seus pensamentos, dando sentido e logicidade às coisas. A forma 

de ordenar seu mundo exterior também é bem distinta da do adulto. Sua forte dimensão 

estética é uma outra peculiaridade da criança, que não age pensando na utilidade e 

praticidade das coisas, procurando produzir o belo por meio de suas atividades. “Ela 

ordena pedrinhas, lápis, escolhe suas roupas como uma atriz se prepara para o palco, em 

que a utilidade da ação é secundária em relação ao seu caráter criativo e expressivo” (p. 

25). 

Nessa fase em que a criança está construindo sua autonomia e sua identidade, é 

preciso estar atento às necessidades e características dessa faixa etária para se 

planejarem as práticas educativas voltadas para essa criança. Deixando de olhar as 

peculiaridades dessa fase infantil, “podemos correr o risco de desconsiderar que a 

infância está presente nos anos/séries do ensino fundamental e não só na educação 

infantil” (NASCIMENTO, 2006, p. 29). 

Nesse sentido, enfatizam Rapoport, Ferrari e Silva (2009) o quanto é necessário 

o cuidado do professor do primeiro ano no planejamento das aulas para que se adequem 

às características dessa criança. Alertam os autores: 

 

Caso o nível de exigência vá além do que as crianças destas fases são 
capazes de fazer, a partir das características não só de sua idade, mas 
também do seu contexto social e da existência ou não de uma 
experiência na educação pré-escolar, a criança irá desenvolver a ideia 
de que não é capaz, podendo favorecer o senso de inferioridade (p. 
20). 

 

É imprescindível que esse contato da criança com o EF seja acolhedor, coerente 

e corresponda às expectativas e necessidades da infância, oferecendo, nesse primeiro 

ano, às crianças um ensino rico em afetividade, ludicidade e descobertas. Os desejos e 

necessidades específicos dessa faixa etária devem ser reconhecidos e acolhidos pelo 

educador, para que novos desejos e necessidades aflorem no seu processo de 

desenvolvimento. E o desejo de aprender inerente às crianças deve ser mantido, para 

que desfrutem, com prazer, um tempo mais longo de escolaridade. 

 Esta reflexão tecida em torno de uma faixa específica da infância é fundamental 

não apenas para se pensar nas práticas educativas para a criança do primeiro ano do EF, 

mas também, “quem sabe, a entrada das crianças de seis anos não nos ajude a ver de 

forma diferente as crianças que já estavam em nossas salas de aulas?” (NASCIMENTO, 
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2006, p. 28). A inclusão da criança de seis anos nessa nova modalidade de ensino 

representa um importante momento histórico, político e social para se repensar o 

sistema de ensino básico e suas práticas voltadas à infância.  

A partir da análise documental realizada, é possível afirmar que a legislação e os 

materiais organizados pelo MEC oferecem subsídios para que o educador elabore e 

vivencie uma prática pedagógica focada nas necessidades da criança. A proposta lúdica 

da EI é mantida no alicerce da proposta do EF de nove anos para o primeiro ano, 

possibilitando que, pelo menos legalmente, seja garantido à criança o direito de se 

desenvolver integralmente em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. 

No entanto, é preciso mencionar que a legislação por si só não garante a 

efetivação dos direitos da criança. Para que isso ocorra, é necessário, entre outras 

medidas, a adaptação da estrutura física, material didático e mobiliário apropriados nas 

instituições, e o conhecimento e entendimento da legislação e dos materiais elaborados 

pelo MEC por parte dos educadores que estarão diretamente ligados à formação e 

desenvolvimento da criança. 

A efetivação dos direitos da criança depende em grande parte do educador, que 

precisa ver no seu educando não apenas um aluno, mas uma criança em formação, que 

não deixou de ser infantil por não frequentar mais a primeira etapa da Educação Básica. 

A partir dessa ótica, em que a criança é vista em sua essência, não cabe mais a 

separação feita entre EI e EF, porque o que vai predominar na proposta de ensino é o 

seguinte questionamento: o que a criança precisa para seu real desenvolvimento? E 

tecido o diálogo institucional e pedagógico entre os dois níveis de ensino, será 

assegurado o direito da criança da EI e EF de aprender, brincar e ser cuidada.  

A possibilidade de criar diálogo e de construir um trabalho integrador entre EF e 

EI é um aspecto da lei pouco esclarecedor, que deixa margem a dúvidas e contradições 

e, também, a impressão de uma falta de identidade e caracterização do primeiro ano do 

EF.  

Isso porque, na proposta da EI, há uma caracterização clara e distinta da 

necessidade do brincar para a criança, havendo uma preocupação em não 

descaracterizar essa primeira etapa de ensino com o predomínio de atividades 

cognitivas. Já agora, é posto, na proposta do EF de nove anos, que preconiza em sua 

proposta as necessidades da criança, a não utilização de estabelecimentos da EI. Por 

quê? Se, antes, a preocupação dos dois níveis de ensino em dividir o mesmo espaço 

consistia na preservação das características e necessidades da criança, no direito de a 
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criança vivenciar uma educação integral e ter acesso às múltiplas linguagens e não 

apenas à linguagem cognitiva, por que, então, essa preocupação de que a criança de seis 

anos não se aproprie dos estabelecimentos da EI? Pergunto: não seria essa medida uma 

forma de descaracterizar a infância devido à necessidade que a criança tem de brincar?  

Não sei se nas DCN do EF de nove anos, ainda em construção, ficará mais clara 

a identidade do primeiro ano; mas, tendo por base a proposta vigente, fica evidente a 

falta de diálogo entre os dois níveis de ensino e de identidade dessa série. 

Neste primeiro capítulo, tivemos um panorama geral da legislação referente ao 

primeiro ano do EF, de sua proposta pedagógica e do perfil dessa criança. No entanto, 

apesar de terem sido mencionadas algumas necessidades propriamente da criança do 

primeiro ano e a importância do atendimento às peculiaridades infantis nessa etapa de 

ensino, pouco se falou sobre sua formação e desenvolvimento. 

Com base, então, nos estudos wallonianos e reichianos, será possível dialogar, 

no próximo capítulo, sobre esses aspectos: formação e desenvolvimento infantil, pois, 

em ambos os teóricos, encontramos subsídios para continuarmos a pensar nessa criança 

e a refletir sobre as práticas pedagógicas mais coerentes e compatíveis ao seu período de 

vida. 
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CAPÍTULO II 
 
 

A CRIANÇA NO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL: UM A 

FASE DE ENCOURAÇAMENTO? 

 
A tarefa básica e soberana de toda 
educação dirigida ao interesse da criança, 
[...] é remover todo o obstáculo do 
caminho desta produtividade e 
plasticidade de energia biológica 
naturalmente dada.  

                                                   
Wilhelm Reich 

 

Para dialogarmos sobre o mote que se apresenta no título deste capítulo – a 

entrada da criança no primeiro ano do EF representa ou não uma fase de 

encouraçamento? –, é preciso, antes, refletirmos sobre as peculiaridades dessa fase da 

vida da criança e conhecermos o que ela necessita para que possa se desenvolver de 

forma saudável e completa. Para isso, baseamo-nos em algumas leituras de Reich e 

Wallon, pela obra vasta que os autores apresentam. A escolha desses autores se justifica 

pela ausência de dicotomias na compreensão do ser humano e ambos veem a criança 

como um ser integrado. 

A contribuição dos autores acerca do desenvolvimento infantil nos possibilita 

refletir sobre a influência das práticas pedagógicas na formação e desenvolvimento da 

criança, pois só é possível discutir se, nessa etapa de ensino, estão oferecendo para a 

criança as ferramentas adequadas para seu desenvolvimento se as conhecermos. Ao 

leitor, será possível lançar, a partir das contribuições de Reich e Wallon para a 

educação, um novo olhar sobre essa etapa de transição e adaptação da criança de seis 

anos, que poderá representar, em sua história de vida, um período de maior 

desenvolvimento ou de encouraçamento. 

 

2.1 Iniciação à biografia e aos pressupostos teóricos de Reich e Wallon 

 

Conhecendo um pouco da história dos autores, notamos algumas semelhanças 

em suas trajetórias de vida, que, possivelmente, os fizeram convergir ao mesmo foco: o 

estudo da criança.  

Respeitando, então, a ordem cronológica, vamos ao primeiro.  



 43 

 

2.1.1 Henri Wallon 

  

Nascido na França em 1879, viveu em Paris até sua morte, que se deu aos 83 

anos de idade. Mesmo sua vida tendo sido marcada por intensa produção intelectual, 

não deixou de realizar um trabalho vinculado à ação social, pois se preocupava com as 

causas sociais. 

Sua primeira formação foi em Filosofia, mas, em busca de novos 

conhecimentos, cursou também Medicina pela ausência na sua época do curso de 

Psicologia. Formou-se médico aos 29 anos. Durante 23 anos, atuou como médico em 

instituições psiquiátricas, cuidando de crianças com distúrbios comportamentais. 

Sua atuação como médico e psiquiatra contribuiu para a construção da sua teoria 

psicológica, fundando, em 1925, um laboratório destinado à pesquisa e ao atendimento 

de crianças doentes. 

Wallon viveu num período histórico agitado, que repercutiu na elaboração da 

sua teoria. Aos 35 anos, presenciou a Primeira Guerra Mundial e, mais idoso, aos 66 

anos, o final da Segunda Grande Guerra Mundial. Engajado nos assuntos políticos, 

filiou-se, aos 63 anos de idade, ao Partido Comunista. De acordo com Galvão (2008), 

 

é provável que, caso tivesse vivido numa época de menor 
instabilidade social, não tivesse tido a necessidade de ser tão claro nas 
suas posições, nem tampouco lhe tivesse ficado tão evidente a 
influência fundamental que o meio social exerce sobre o 
desenvolvimento da pessoa humana, influência que, como veremos 
mais adiante, recebe lugar de destaque em sua teoria (p. 17). 

 

Como afirma Galvão (2008), as atividades do psicólogo foram se aproximando 

cada vez mais da educação. Wallon participava dos debates educacionais da sua época. 

Integrante do Grupo Francês de Educação Nova e também da Sociedade Francesa de 

Pedagogia, fomentava debates e reflexões com outros educadores. Mesmo envolvido 

com o movimento da Escola Nova, mantinha distanciamento crítico, não concordando 

com alguns aspectos dessa proposta pedagógica. Concordava, no entanto, em considerar 

a criança um ser total e integrado. 

A teoria walloniana vai de encontro às concepções dualistas que fragmentam o 

ser humano em partes isoladas: corpo de um lado, mente e emoção de outro. Wallon 

tratou o desenvolvimento infantil de forma sistêmica, considerando a criança um ser 
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global em seus aspectos afetivo, cognitivo e motor. Para realizar um estudo do 

desenvolvimento que abarcasse todas essas dimensões, e não apenas uma única 

dimensão do ser humano, inclusive o aspecto social, adotou o materialismo dialético3 

como método de análise e fundamento epistemológico mais adequado ao seu objeto de 

estudo: o psiquismo humano. A teoria walloniana pode ser considerada uma teoria do 

desenvolvimento da pessoa inteira. 

 

É contra a Natureza tratar a criança fragmentariamente. Em cada 
idade, ela constitui um conjunto indissociável e original. Na sucessão 
das suas idades, ela é um único e mesmo ser em curso de 
metamorfoses. Feita de contrastes e de conflitos, a sua unidade será 
por isso ainda mais susceptível de desenvolvimentos e de novidade 
(WALLON, 1995a, p. 215). 

 

Wallon atribui ao meio social um significativo papel na formação e 

desenvolvimento da criança, por isso utilizou a observação como método essencial para 

compreender as atitudes e comportamentos infantis, realizando um estudo da criança 

contextualizada. O autor postulou uma relação recíproca entre o meio ambiente e a 

criança. Esta, ao interagir com o meio em que está inserida, se transforma, mas este 

também é transformado pelas ações infantis. A forma de interação estabelecida entre a 

criança e o meio social vai depender da faixa etária da criança. Em cada fase do 

desenvolvimento, essa interação assume singularidades. “Conforme a disponibilidade 

de cada idade, a criança interage mais fortemente com um ou outro aspecto de seu 

contexto, retirando dele os recursos para seu desenvolvimento” (GALVÃO, 2008, p. 

39).  

Quando Wallon se refere à influência do meio, do contexto da criança sobre seu 

desenvolvimento, vários aspectos participam dessa interação: o aspecto físico, as 

pessoas com as quais a criança se relaciona, a linguagem e o conhecimento formam a 

tessitura dessa trama interacional, que pode contribuir para o processo de 

desenvolvimento infantil ou fazê-lo regredir. O ritmo de desenvolvimento é 

personalizado, não vai ser igual para todas as crianças, mesmo para as que têm a mesma 

faixa etária, pois cada criança tem uma história de vida singular; e mesmo que estejam 

no mesmo ambiente social, podem se apropriar de maneira diferenciada dos recursos 

que o meio disponibiliza (GALVÃO, 2008). 

                                                 
3 Perspectiva filosófica especialmente capaz de captar a realidade em suas permanentes mudanças e 
transformações (GALVÃO, 2008, p. 31). 
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Para Wallon (1995a), “os progressos da criança não são uma simples adição de 

funções” (p. 42). O desenvolvimento é visto por ele como um processo descontínuo, 

marcado por rupturas e retrocessos; uma construção progressiva, em que, a cada etapa 

de vida, a criança evolui, passa por mudanças e transformações, mas que podem 

persistir em etapas posteriores condutas anteriores. O processo de desenvolvimento é 

comparado pelo autor a um pêndulo: não apresenta linearidade, mas progride, volta ao 

mesmo ponto, regride. 

Segundo a teoria walloniana, que pode ser considerada uma teoria psicogenética, 

por estudar a gênese dos processos psíquicos da pessoa, ao longo do desenvolvimento, 

ocorrem alternâncias entre subjetividade e objetividade; ou seja, em cada fase, de 

acordo com a necessidade e interesse da criança, sobressai um tipo de atividade: ora, a 

emoção fala mais alto; ora, a cognição. Essas funções, no entanto, apesar de se 

destacarem em uma determinada fase, permanecem integradas no processo de 

desenvolvimento: o afeto influencia as relações e os processos de aprendizagem, e o 

corpo é o veículo principal de expressão intelectual e afetiva. 

Ao longo deste capítulo, lançaremos mão de alguns aspectos da teoria de Wallon 

para pensarmos numa prática pedagógica condizente com as necessidades da criança do 

primeiro ano. A estrutura física da instituição escolar, o método de ensino e a postura do 

educador serão analisados a partir desse viés teórico. Mas, antes disso, vamos conhecer 

um pouco sobre o outro autor, que dá embasamento teórico para este estudo. Vamos, 

então, a Reich! 

 

2.1.2 Wilhelm Reich 

 

Dezoito anos mais novo do que Wallon, Reich nasceu em 1897 em Dobrzynica, 

uma aldeia da Galícia, que, então, fazia parte do antigo império austro-húngaro. Uma 

característica marcante nesse autor é seu interesse por questões de cunho social, como 

destaca Albertini (1994), estudioso das obras reichianas: 

 

Reich não foi um autor com atuação restrita aos limites de uma única 
área do conhecimento. Sempre com a mesma atitude otimista e 
acreditando na possibilidade de maior felicidade humana, lutou em 
todas as frentes que de alguma forma pudessem contribuir para a 
realização desse objetivo. Uma dessas frentes foi a Educação (p. 59).  
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De acordo com Albertini (1994), antes, porém, de chegar à educação, a trajetória 

acadêmica de Reich foi marcada pela matrícula no curso de Direito, faculdade não 

concluída, por não ter se identificado com a área de estudo, já que tinha afinidades com 

as Ciências Naturais. Aos 21 anos, ingressou na Faculdade de Medicina. Com um ano 

de curso, o jovem estudante começou a participar de encontros sobre sexualidade, 

interessando-se por essa temática e inserindo-se no movimento psicanalítico, no qual 

desenvolveu uma série de estudos e técnicas terapêuticas seguindo os passos de seu 

mestre Freud. Graduado em Medicina aos 27 anos, continuou estudando 

Neuropsiquiatria por mais dois anos. 

Reich também viveu num período histórico turbulento, marcado por guerras e 

revoluções políticas. Engajado nos assuntos políticos, aderiu ao Partido Comunista e ao 

materialismo dialético. De acordo com Sampaio (2007), em seus primeiros escritos, 

Reich se dedicou à psicanálise, adotando um discurso harmônico com as formulações de 

Freud. Mas sua expulsão do partido político do qual fazia parte, e também da 

Associação Psicanalítica, marcaram sua teoria, pois não mais se considerava um 

psicanalista, definindo seu próprio campo de estudo: a Orgonomia4.  

Com a preocupação cada vez mais crescente com a educação, Reich criou um 

grupo de pesquisas – Centro de Pesquisas Orgonômicas da Infância –, com o objetivo 

de estudar a criança saudável, investigando os elementos essenciais para uma proposta 

educacional, consoante os princípios da Orgonomia. É interessante mencionar que a 

educação para ele não está vinculada apenas ao ambiente escolar. Em seus escritos, a 

educação é tratada de forma mais ampla, vinculando-se a outras instituições sociais, 

como a família e a igreja. 

Reich (1975) desenvolveu a ideia da relação direta que existe entre a sociedade e 

a estrutura do caráter5: a sociedade influencia a formação da criança, e o caráter humano 

reproduz a ideologia social. Para o autor, a sociedade é composta por indivíduos 

encouraçados que perpetuam suas atitudes autoritárias e que apresentam alto grau de 

intervenção na expressão espontânea e criativa das crianças, tornando-as, também, 

encouraçadas. Reich, entretanto, acreditava que era possível prevenir as neuroses com o 

auxílio da educação e que a prevenção da couraça seria desnecessária se as crianças 

pudessem se desenvolver naturalmente.  

                                                 
4 A Orgonomia vem do termo orgone, que, para Reich, significa energia de vida. De acordo com Sampaio 
(2007), “a orgonomia estuda as funções básicas no campo energético, no biológico e psíquico” (p. 6). 
5 Na teoria reichiana, o caráter de uma pessoa é a soma total funcional de todas as experiências passadas 
(REICH, 1975). 
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Em seus estudos, Reich (1983) buscou preservar as características naturais da 

criança. Para isso, seu trabalho se concentrou no estudo do desenvolvimento da criança 

saudável, da concepção, considerando o parto, até a idade de cinco ou seis anos, quando 

a formação da estrutura básica do caráter da criança se completa. De acordo com o 

autor, se as crianças nascem sem encouraçamentos, cabe a pergunta: como se formam, 

então, as couraças e as neuroses infantis, as “pestes emocionais”?  

A teoria reichiana considera a criança um ser integrado em que corpo/soma e 

mente/psique são concebidos como dimensões integradas, ou seja, o que se passa em 

uma dessas dimensões se reflete na outra. Reich (1975) enfatiza a ideia da 

interdependência das partes quando expressa “que o soma influencia a psique é correto; 

é uma afirmação correta, mas unilateral” (p. 225). A partir dessa afirmação, não 

podemos fragmentar ou analisar o desenvolvimento infantil tomando apenas um de seus 

aspectos – ou só corpo, ou só intelecto –, porque as atitudes musculares e as atitudes de 

caráter têm a mesma função na sua teoria. Uma vez considerado esse funcionamento 

integrado entre as partes, uma mente infantil encouraçada é sinônimo de uma criança 

emocional e corporalmente bloqueada. 

De acordo com Reich (1983), a criança nasce com uma riqueza de plasticidade e 

de desenvolvimento natural. Sua estrutura de caráter é representada, principalmente, 

pela transparência, como também por atributos naturais como honestidade, amizade, 

espontaneidade e contato, entre outros. Mas como o caráter infantil vai sendo 

modificado pelo meio social em que a criança está inserida, especialmente pelo contato 

com as pessoas mais próximas como os pais, os professores e, posteriormente, o 

cônjuge, essas atitudes podem ser conservadas ou banidas do seu caráter. Se a criança é 

exposta a posturas autoritárias, agressivas e a um alto grau de intervenções castradoras a 

um excesso de frustrações, sendo-lhe negada a expressão de seus impulsos vitais 

básicos, sua saúde mental, física e emocional fica comprometida.  

Para Reich (1975), os maiores culpados das patologias infantis são os pais e 

mestres, que, na compulsão ao educarem as crianças, acabam comprometendo seu 

desenvolvimento. Corriqueiramente, os adultos buscam controlar as manifestações 

naturais da criança com as seguintes expressões:  

 

‘Quem quer ser homem deve dominar-se.’ ‘Não se deve deixar-se 
levar.’ ‘Não se deve demonstrar medo.’ ‘Cólera é falta de educação.’ 
‘Uma criança decente senta-se quieta.’ ‘Não se deve demonstrar o que 
se sente.’ ‘Deve-se cerrar os dentes.’ Essas frases, características da 
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educação, inicialmente são repelidas pelas crianças, depois aceitas 
com relutância, laboradas e, por fim, exercitadas. Entortam-lhes – via 
de regra – a espinha da alma, quebram-lhes a vontade, destroem-lhes a 
vida interior, fazem delas bonecos bem educados (p. 297).  

 

Quando a criança vivencia situações como essas, em que suas necessidades 

básicas são tolhidas e suas expressões são impedidas de serem manifestas, ela passa por 

um conflito, por ter que controlar atitudes que lhe são naturais, próprias do seu ser. E, 

por serem atitudes que fazem parte de sua natureza, as crianças, muitas vezes, as 

repetem, mesmo depois de uma repreensão, pois sua forma espontânea e expressiva de 

ser revela-se em suas atitudes. Alguns adultos, porém, não aceitam a natureza infantil ou 

desconhecem suas características que, na opinião de Reich, deveriam ser conservadas 

no processo de desenvolvimento. Quando essas manifestações naturais insistem em 

persistir, muitos adultos tentam logo suprimi-las, exigindo das crianças atitudes 

contrárias ao seu processo de desenvolvimento, como a imobilidade e o silêncio, 

transformando-as em adultos em miniatura.   

Esses conflitos a que as crianças são submetidas, ou seja, a repetição do controle 

de suas manifestações naturais, podem gerar traumas e bloqueios, que são denominados 

por Reich (1975) de encouraçamentos ou couraças de caráter. Como o próprio autor 

comenta na citação anterior, a repetição dos conflitos, por exemplo, a afirmação por 

parte do adulto de que a criança não deve demonstrar o que sente, com o tempo, torna-

se uma atitude automática. Para se proteger das censuras, das experiências 

desagradáveis, a criança, inconscientemente, passa a não manifestar mais o que sente. 

Nessa, como em outras situações, a couraça protege a criança dos momentos de 

angústia. Ela, inconscientemente, não demonstra seus sentimentos para não ser punida, 

mas, em contrapartida, a couraça rouba-lhe o prazer da manifestação dos seus 

sentimentos; em outras situações, pode lhe ser retirado o prazer de correr, brincar, falar, 

cantar e brincar. As couraças substituem as atitudes espontâneas das crianças por 

atitudes de reclusão: timidez, dificuldade de se relacionar com as pessoas, isolamento, 

ausência de mobilidade e criatividade, entre outras.  

A couraça é um conceito simbólico na teoria reichiana, que pode ser comparada 

a uma armadura, a uma proteção. Assim como os guerreiros utilizam a armadura para 

protegê-los nas lutas, para não serem feridos ou machucados, da mesma forma, as 

pessoas, inconscientemente, utilizam uma armadura psíquica, uma couraça contra as 

situações de perigo e ameaça. De acordo com Reich (1995), “a expressão do organismo 
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encouraçado é de retenção” (p. 336), porque, se o corpo é a manifestação imediata do 

caráter, ele denuncia tal retenção, não podendo assumir uma postura contrária à que se 

passa na mente.  

Como cada pessoa reage distintamente diante das situações conflituosas, dos 

traumas da vida, a natureza da couraça se modifica, podendo uma pessoa apresentar 

uma couraça nos dizeres de Reich: “tão macia quanto a esponja” ou “tão dura quanto 

uma rocha”. Dependendo da forma como a pessoa lida com os conflitos, as couraças 

podem ser mais maleáveis ou se tornarem mais rígidas. Quanto mais rígidas forem as 

couraças, mais distantes serão as atitudes da pessoa de expressões espontâneas e 

flexíveis, pois suas posturas serão tão rígidas quanto seu caráter.  

No adulto, que tem seu caráter formado, as couraças tornam-se mais 

cronificadas, e, portanto, mais difíceis de serem flexibilizadas; já na criança em fase de 

formação de caráter, que se completa por volta dos seis anos de idade, as couraças são 

mais maleáveis, mais fáceis de serem flexibilizadas ou desfeitas, pois elas não estão 

aprisionadas em suas couraças como o adulto. Isso confere ao educador a 

responsabilidade de desenvolver um trabalho pedagógico que contribua para um 

desenvolvimento saudável da criança sem que haja um enrijecimento das couraças 

quando estas surgirem. 

Para exemplificar esses tipos de couraças, se cronificadas ou não, ou seja, para 

demonstrar o que representa o desenvolvimento saudável e o patológico, Reich, 

conceitualmente, denomina o desenvolvimento saudável de “caráter genital”; e para 

demonstrar o contrário, ele o denomina de “caráter neurótico”. Esses dois tipos de 

caráter apenas ilustram os modelos de desenvolvimento na teoria reichiana, não 

existindo na realidade uma pessoa puramente genital ou o contrário absoluto.  

Compreendendo o que diferencia um caráter do outro, podemos ter ideia do que 

representa um desenvolvimento saudável na história de vida da criança. Na sua obra 

intitulada Análise do caráter, Reich (1975) os diferencia da seguinte forma: 

 

Dizemos que um caráter é ‘neurótico’ quando seu organismo é regido 
por uma couraça tão rígida que ele não pode voluntariamente alterá-la 
ou eliminá-la. Falamos de um caráter ‘genital’ quando as reações 
emocionais não são regidas por um automatismo rígido, quando a 
pessoa é capaz de reagir de maneira biológica a uma situação 
particular (p. 336). 
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Para Reich, a principal diferença entre a criança saudável e a neurótica não está 

na ausência de bloqueios e distúrbios emocionais, consiste na permanência ou não na 

doença; as primeiras também enfrentam situações difíceis, mas logo saem delas; as 

últimas, porém, permanecem na situação patológica. Na teoria reichiana, o educador, 

seja ele pai ou professor, é imbuído da tarefa de flexibilizar as neuroses infantis haja 

vista que o olhar sensível para a criança, o toque corporal e o cuidado amoroso podem 

ajudá-la a se desvencilhar de seus bloqueios, a sair da situação patológica.  

Mesmo Reich idealizando o combate das neuroses infantis, sua teoria não se 

mostra utópica, nem mesmo extremista, na medida em que admite que problemas, 

bloqueios e encouraçamentos sempre vão existir. Poderíamos acrescentar que, nas 

melhores famílias ou nas melhores escolas, eles existirão. A sua teoria é bem realista, 

revestindo-se do seguinte lema: 

 

Não devemos lutar para criar crianças que não têm problema algum e 
sim para criá-las livres de encouraçamentos patogênicos, de modo que 
nenhum sintoma possa criar raízes e persistir. As crianças continuarão 
vivendo problemas emocionais por um longo tempo. O principal é 
mantê-las preparadas para desembaraçar-se rapidamente destes 
problemas (REICH, 1983, p. 64). 

 

Para Reich, a forma de educar ideal para que a criança se desenvolva livre de 

encouraçamentos doentios, ou seja, livre das neuroses, é protegendo o desenvolvimento 

natural da criança, pois ela tem essa capacidade de se desenvolver de acordo com as 

suas necessidades, apresentando a capacidade de autorregulação6. De acordo com 

Matthiesen (2005), Reich, por meio de sua prática clínica, se certificou de que a pessoa 

neurótica não era capaz de ser espontânea e se expressar livremente, pois a regulagem 

moralista a impedia de ser autêntica e expressar seus impulsos naturais, porque seu 

comportamento natural havia sido substituído, atrofiado ou aniquilado pelas influências 

sociais. Ele observou que as pessoas que tinham um desenvolvimento saudável 

possuíam essa capacidade ou competência espontânea de desenvolver um 

comportamento natural e regulado. 

A forma de intervenção do educador tem um valor muito grande na teoria 

reichiana, porque o educador tanto pode contribuir para um desenvolvimento saudável e 
                                                 
6 “Função que está presente em todas as formas de vida e é fundamental para o processo do organismo 
vivo, distinguindo-o dos sistemas não-vivos. A aptidão do ser vivo de administrar suas necessidades sem 
interferência externa é um princípio básico da própria existência da vida. Não se pode pensar, portanto, 
em vida sem autorregulação, pois sua ausência é o primeiro passo para a doença e a decomposição” 
(SAMPAIO, 2007, p. 66).  
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regulado na criança como pode ser fonte de instauração de neuroses infantis. Apesar de 

Reich atribuir à criança uma capacidade natural de desenvolvimento, de forma nenhuma 

ele despreza a figura do educador no processo de formação da criança; sua manifestação 

é contra os exageros, tanto de severidade quanto de permissividade na prática educativa, 

seja ela familiar ou pedagógica, deixando na sua obra reflexões sobre qual seria a 

medida ideal ou mais correta e coesa para educar uma criança. 

Essas reflexões serão desenvolvidas ao longo deste capítulo, fornecendo-nos 

elementos fundamentais para pensarmos numa prática pedagógica para o primeiro ano 

do EF adequada ao desenvolvimento da criança. 

 

2.2 Peculiaridades de uma etapa do desenvolvimento 

 

Se toda criança tem sua própria individualidade, seu próprio tom emocional 

(REICH, 1983), não podemos encaixá-la numa etapa fixa ou rígida de desenvolvimento. 

Mas existem algumas especificidades do desenvolvimento infantil que grande parte das 

crianças que têm entre cinco e seis anos apresentam, e são algumas dessas 

peculiaridades comentadas por Wallon e Reich que serão expostas neste tópico. 

Segundo a teoria walloniana, o desenvolvimento é organizado em cinco 

estágios7. Gostaria de chamar atenção para o terceiro estágio, nomeado de 

personalismo, que abrange a faixa etária dos três aos seis anos. Nesse estágio, a criança 

está em processo de formação da personalidade, que se dá pela interação social, por 

meio do outro (GALVÃO, 2008). Reich também vê essa etapa do desenvolvimento 

infantil como fase de construção do caráter e da personalidade, o que o reveste de 

grande importância. 

De acordo com Wallon, a forma como a criança assimila o mundo é muito 

diferente daquela do adulto, não apresentando nenhuma semelhança; por isso, torna-se 

crucial conhecer o desenvolvimento da criança como forma de reconhecer, respeitar e 

atender às suas necessidades. Sposito (2008) enfatiza essa mesma necessidade quando 

salienta: 

 

                                                 
7 O primeiro estágio é nomeado de estágio impulsivo-emocional, abrangendo o primeiro ano de vida da 
criança; o segundo estágio é o sensório-motor e projetivo, que vai até o terceiro ano; o terceiro é o estágio 
do personalismo, que cobre a faixa etária dos três aos seis anos; o quarto estágio é o categorial, que se 
inicia por volta dos seis anos; e o último estágio a ser considerado é o estágio da adolescência. É 
necessário mencionar que, segundo a teoria walloniana, esses estágios não se constituem etapas rígidas de 
classificação do desenvolvimento infantil (GALVÃO, 2008).  
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Olhar para o desenvolvimento infantil significa, portanto, 
compreender cada etapa do desenvolvimento, com as diversas 
experiências que podem ocorrer dentro dela e farão desencadear 
aprendizagens corporais e emocionais ao organismo, influenciando em 
seu modo de se relacionar com o mundo no momento da infância e na 
fase adulta. Compreender o desenvolvimento infantil faz-se relevante 
para compreender a criança, a superação das experiências que levaram 
às suas potencialidades ou aquelas que ficaram bloqueadas (p. 6-7). 

 

Nesse período da infância, nomeado por Wallon de estágio personalista, a 

criança tem, além de outras, a necessidade de ser admirada pelas pessoas para poder se 

admirar. É também comum a esse período a atividade de imitação; porém, a criança não 

imita qualquer pessoa; ela seleciona as “que têm para ela maior prestígio, os que 

interessam pelos seus sentimentos, que provocam uma atracção donde sua afeição 

habitualmente não está ausente” (WALLON, 1995a, p. 86). A criança não imita 

qualquer pessoa justamente porque, nesse período, há uma predominância das relações 

afetivas. De acordo com Wallon, dos três aos seis anos, o apego às pessoas é uma 

necessidade inextinguível para a criança, podendo vir a sofrer de problemas psíquicos se 

for privada de tal necessidade. Isso implica uma atenção maior no acolhimento da 

criança no primeiro ano do EF, devendo ser mantido o vínculo entre cuidar e educar 

para que a criança se sinta acolhida e amada, a fim de que ela não venha a sofrer 

traumas e problemas na sua adaptação. 

Uma característica muito marcante, enfatizada na teoria walloniana, é a 

necessidade do movimento infantil. Reich (1995) corrobora essa afirmação quando 

expressa que é da natureza da criança ela ser agitada, viva, pois o organismo vivo se 

expressa em movimentos expressivos. Para o autor, “o organismo tem seus próprios 

modos de expressar o movimento, os quais muitas vezes simplesmente não podem ser 

colocados em palavra” (p. 333).  

Wallon (1995a) traz relevantes considerações a respeito da estreita relação da 

motricidade expressiva, ou seja, do movimento com a atividade intelectual e afetiva. A 

criança, ainda mais que o adulto recorre ao gesto para completar a expressão do seu 

pensamento. Esse autor menciona que, pelo fato de a criança ter uma mentalidade 

projetiva, seu ato mental projeta-se em atos motores, o gesto precede a palavra e a 

criança se expressa corporalmente antes de poder explicar algo. E isso é fácil de 

perceber quando conversamos com a criança. Ela fala por intermédio de seu corpo, “não 

imagina nada sem encenação”: pula, abre os braços, abaixa, levanta, roda, é pura 

expressão quando se comunica.  
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Pela estreita relação entre corpo e intelecto, podemos conhecer a criança por 

meio de sua expressão corporal. Galvão (2008) exemplifica tal relação, mencionando 

que a atividade intelectual observada quando pensamos ou lemos algo interfere na nossa 

função postural, ou seja, nossas expressões facial e postural mudam de acordo com o 

pensamento. Reciprocamente, a postura vai interferir no pensamento, pois o fluxo 

corporal está intimamente ligado ao fluxo mental. Diante da dificuldade de 

compreendermos algo, a mudança de posição pode contribuir para a desobstrução do 

fluxo da mente.  

Essas considerações nos fazem perceber a importância de permitir que a criança 

se expresse não da forma que esperamos: quieta e passiva, mas permitindo-lhe também 

a flexibilidade postural. O corpo inteiro da criança vai adotar a posição mais adequada 

para perceber o mundo à sua volta; a percepção infantil está baseada no movimento. 

 

A criança reage corporalmente aos estímulos exteriores, adotando 
posturas ou expressões, isto é, atitudes, de acordo com as sensações 
experimentadas em cada situação. É como se a excitação provocada se 
espalhasse pelo corpo, imprimindo-lhe determinada forma e 
consistência e resultando numa impregnação perceptiva, por meio da 
qual a criança vai tomando consciência das realidades externas 
(GALVÃO, 2008, p. 72). 
 

 
Wallon (1995a) se refere à dificuldade que as crianças têm de permanecer numa 

mesma posição ou de se concentrarem numa mesma atividade: 

 

Até aos seis anos, e mesmo depois, a criança permanece absorvida nas 
suas atitudes e nas suas ocupações presentes, a sua atividade apresenta 
características exclusivistas, sendo incapaz de uma evolução rápida 
entre os objetos ou as tarefas (p. 213). 

 

 Wallon denomina de disciplinas mentais a capacidade de a criança controlar 

seus atos. Essa capacidade se dá quando a criança tem aproximadamente seis, sete anos. 

Antes disso, ela não está suficientemente madura. Ou seja, biologicamente falando, ela 

não apresenta um amadurecimento do córtex cerebral, que é responsável pelo controle 

voluntário das ações. Com o fortalecimento das condutas, a criança consegue controlar 

seus estímulos, conseguindo se desligar das atividades exclusivistas que a absorviam 

completamente e se concentrar num foco e controlar seus movimentos, o que justifica a 

incapacidade de a criança até aproximadamente os sete anos permanecer quieta, em 
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ficar muito tempo na mesma posição e centrada como a escola exige dela (WALLON 

apud GALVÃO, 2008).  

Outra característica do pensamento infantil colocada pela teoria walloniana, é o 

sincretismo8, que difere do pensamento lógico e racional do adulto pela fantasia, 

contradição e fábulas que o revestem. Pela sua imaginação marcada muito mais pela 

subjetividade, a criança se apropria dos objetos de maneira lúdica, brinca com a 

realidade: “em sua mão, uma caneta não serve só para desenhar, mas também para 

cutucar o vizinho, para fazer um batuque sobre a mesa, para voar como se fosse um 

aviãozinho, e muitas outras finalidades lúdicas” (GALVÃO, 2008, p. 74). 

A principal atividade da criança é a brincadeira. Ela brinca de várias formas, 

desde a realização de movimentos simples realizados com o próprio corpo, seu primeiro 

brinquedo, como produzir sons, ruídos, balançar-se, estender e dobrar as pernas; seja 

por meio de outros objetos que podem ser considerados extensão do seu corpo: a 

boneca, um pedaço de madeira, pedaços de pano etc. Ao ouvir uma história, uma 

música, ao ver um filme, a criança fica atenta para compreender, sendo comum o gosto 

pela repetição, ficando longos períodos tomada por operações lúdicas. É muito comum a 

criança repetir em suas brincadeiras o que ela acabou de viver. Ela reproduz e imita o 

que vê e sente para compreender a realidade a sua volta (WALLON, 1995a). 

No entanto, os brinquedos que mais agradam as crianças não são os que se 

assemelham à realidade; são aqueles a que elas dão formas, que são criados a partir de 

sua imaginação e criatividade. De acordo com Wallon (1995a), a criança “diverte-se ao 

reunir, combinar, modificar, transformar objetos e ao criar novos” (p. 74). Para o autor, 

o lúdico ou o jogo tem um fim em si mesmo. Toda vez que uma atividade se torna 

utilitária, ou se subordina como meio a um fim, ela perde sua função atrativa, deixando 

de ser lúdica. 

A ficção faz parte da brincadeira infantil. Mesmo a criança sabendo que 

determinadas folhas de uma árvore não são para seu consumo, ela se diverte, fingindo 

que é comida. Se o adulto, então, participa da ficção, fingindo que vai comê-la, falando 

que está gostosa, pedindo um pouquinho da comida para a criança, sua diversão se torna 

ainda maior, “porque, fingindo ela própria acreditar, sobrepõe aos outros uma nova 

ficção que a diverte” (WALLON, 1995a, p. 85). 

                                                 
8 “Estado primitivo de sensibilidade ou conhecimento a que foi dado o nome de sincretismo, em que a 
distinção das relações, a dissociação das partes, a oposição do objetivo e do subjetivo, ainda não se 
produziram” (WALLON, 1995a , p. 119). 
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As brincadeiras infantis assumem um caráter clandestino de acordo com Wallon. 

Para não ser censurada pelo olhar crítico do adulto, que pode limitar sua livre fantasia, a 

criança se protege, brincando muitas vezes longe do adulto. Brinca em segredo para não 

ser descoberta, tornando-se, muitas vezes, agressiva se percebe que está sendo 

observada. 

Diante dessas considerações, podemos ver como a criança é diferente do adulto. 

Sua forma de ver, sentir, tocar, pensar, de se desenvolver são peculiares e 

imprescindíveis de serem conhecidas por parte do adulto, para que o “desabrochar” 

infantil ocorra em sua plenitude.  

Cada fase tem seu tom e suas particularidades que precisam ser consideradas 

pelo educador; e nessa fase de desenvolvimento em que a criança do primeiro ano se 

encontra, as características do desenvolvimento infantil precisam ser preconizadas para 

se planejar uma prática pedagógica adequada ao seu desenvolvimento e necessidades.  

 

2.3 Idealizando uma proposta pedagógica para o primeiro ano  

 

As contribuições ora trazidas pelos autores, acrescidas por outras no decorrer 

deste tópico, nos dão margem para pensarmos uma prática pedagógica de inspiração 

reichiana e walloniana. Embora Wallon e Reich não apresentem propostas pedagógicas, 

dão-nos subsídios teóricos para refletirmos sobre a postura do educador, a estrutura 

física, os conteúdos trabalhados, alguns aspectos que devem ser conservados e outros 

que devem ser banidos numa prática que respeita as necessidades desse período da 

infância.  

 

2.3.1 Uma boa medida para educar 

 

Para Reich e Wallon, o meio social exerce uma influência muito grande sobre a 

formação e o desenvolvimento da criança. A figura do professor torna-se, nesse 

contexto, peça fundamental na construção do seu caráter. Diante da relevância do 

educador no processo educativo, ambos os autores teceram várias críticas ao sistema de 

ensino de suas épocas quanto aos métodos autoritários, ao tradicionalismo que impunha 

a passividade aos educandos e às práticas perversas e coercitivas que anulavam qualquer 

possibilidade de autonomia e participação dos alunos; críticas que se mostram ainda 

bem atuais nos nossos dias. Tanto Reich quanto Wallon, apesar de criticarem os 
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excessos de autoritarismo e coerções nas práticas educativas, não desprezam a 

intervenção do educador como fizeram muitas doutrinas pedagógicas, que, ao 

defenderem o direito da criança, rejeitaram completamente a intervenção do educador. 

Eles mantiveram um distanciamento crítico dessas doutrinas extremistas, pois viam o 

excesso de permissividade e espontaneidade prejudiciais ao desenvolvimento da 

criança, acreditando que deveria haver um equilíbrio, uma boa medida para educar a 

criança sem, no entanto, traumatizá-la ou encouraçá-la. 

Nessa fase de transição e adaptação da criança ao primeiro ano do EF, se não 

houver uma preparação da escola, dos educadores e dos pais, a criança pode 

experimentar muitos traumas desnecessários, principalmente se for submetida a 

condicionamentos genéricos e se forem desprezadas suas expectativas e necessidades 

básicas. De acordo com Wallon (1995a), “a atração que a criança sente pelas pessoas 

que a rodeiam é uma das mais precoces e das mais poderosas” (p. 161). A criança sente 

essa atração pelo educador. Dependendo quase que totalmente dele para satisfazer suas 

necessidades, ela espera que ele corresponda às suas expectativas.  

Reich considera o bom estado emocional do educador pré-requisito fundamental 

para um contato sensível e sintonizado com a criança, pois um educador 

emocionalmente bloqueado poderá desenvolver ideias errôneas sobre a criança 

(ALBERTINI, 1994). Mas, nem sempre, o educador mantém um contanto sensível com 

a criança, começando esta a experimentar frustrações que podem ser agravadas por 

outros fatores, que para os adultos podem parecer banais, mas não para a criança que 

pensa tão diferente deles.  

Tanto quando entram na EI quanto no EF, os pequenos detalhes fazem toda a 

diferença para a criança. Temos sempre que lembrar que ela está explorando e 

conhecendo um universo muito diferente daquele a que estava acostumada, seja o 

ambiente familiar ou o educacional, o que pode gerar muitos conflitos. Para as crianças 

que nunca frequentaram a escola, até mesmo a sirene que toca indicando os intervalos 

pode gerar medo em algumas delas. Para aquelas que estavam acostumadas, na EI, a 

brincarem no parquinho, a ausência dele, assim como o intervalo do recreio tomado 

apenas pela merenda e a ausência de brincadeiras podem gerar decepção e frustração. 

São muitos detalhes significativos a serem considerados no universo infantil e que não 

devem ser desprezados pelos educadores, principalmente nesse período de adaptação.  

É crucial esse reconhecimento da criança. Mas, como diz Kramer (2006), o 

adulto não precisa desocupar um lugar, ou deixar de assumir seu papel, para a criança 
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ocupar o seu. De acordo com a autora, muitos adultos distorcem o sentido da 

autoridade, assumindo posturas autoritárias ou negando exercer qualquer tipo de 

intervenção em favor dos direitos e necessidades da criança, deixando esta na 

permissividade do laisser-faire. A pergunta lançada pela autora: “Como valorizar e 

reconhecer a criança sem abandoná-la à própria sorte ou azar e sem apenas normatizar?” 

(KRAMER, 2006, p. 18) já era feita por Reich. Este deixa, em suas obras, algumas 

reflexões que apontam uma forma mais equilibrada de educar sem os excessos tanto de 

permissividade quanto de autoridade, que são considerados por ele prejudiciais ao 

desenvolvimento infantil. 

Para Reich, a frustração, desde que em graus toleráveis, é essencial na relação 

educacional. Quando o ambiente escolar é circundado por uma atmosfera de frustração 

constante, forma-se na criança um caráter inibido e sem autonomia, o que é ruim para 

seu desenvolvimento; mas quando o educador também não tem autoridade na sala, 

utilizando uma atitude muito permissiva, gera nas crianças um caráter com pouca 

autocontenção; em outras palavras, uma criança sem limites (ALBERTINI, 1992). De 

acordo com Reich, uma prática educativa saudável seria aquela em que o professor 

coloca limites, algumas regras que podem causar descontentamentos, mas que ajudam o 

desenvolvimento infantil, sem, no entanto, causar inibição por meio de repressões, 

críticas e censuras, o que gera o encouraçamento. Educar com amor e autoridade ao 

mesmo tempo seria a medida ideal para a formação do educando. 

De acordo com Matthiesen (2005), Reich ressalta que as frustrações 

desnecessárias impostas pelos educadores, que restringem as manifestações naturais da 

criança, são incompatíveis com a lógica infantil, dificultando sua adaptação, pois:  

 

embora as frustrações sejam necessárias para a adaptação da criança 
ao meio em que vive, nem a total inibição pulsional [totale 
Trebhemmung], ‘nem a frustração tardia, ‘brutal’, são capazes de 
demonstrar, por parte dos educadores, a ‘menor compreensão do 
conflito criança-mundo’. Uma solução ideal, ao menos em teoria, ‘é 
uma educação que permita aos instintos [Triebe] alcançar primeiro 
certo grau de desenvolvimento, para depois, sempre num ambiente de 
boas relações com a criança, introduzir paulatinamente as frustrações’ 
(p. 93). 

 

Não são somente as atitudes inadequadas do educador que comprometem o 

desenvolvimento e a adaptação da criança no ambiente escolar. Outros fatores, como o 
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ambiente e os conteúdos, devem ser considerados quando pensamos numa boa medida 

para educar ou numa prática mais adequada às necessidades da criança.  

Retomando Wallon, vemos a influência que o ambiente exerce sobre a criança, 

pois é dele que ela vai retirar recursos para se desenvolver. Em cada etapa, ela vai 

assumir um tipo de relação com seu meio. Se pensarmos no ambiente educacional, no 

ambiente da sala de aula, concluímos a necessidade de se planejar e organizar esse 

meio, oferecendo recursos para que a criança se desenvolva conforme suas 

necessidades.  

 No tópico anterior, comentamos que a principal atividade da criança é o brincar. 

Planejar um espaço compatível com essa necessidade da criança requer mudanças na 

estrutura escolar, para que sejam oferecidos espaços não só na EI para as brincadeiras, 

mas também no ambiente do EF. Espaços livres além da sala de aula são valiosos para 

que a criança brinque com seu corpo: pulando, virando cambalhotas, emitindo sons, 

estalando os dedos, explorando ao máximo as brincadeiras corporais. Proporcionar 

outros recursos para a criança, além do espaço, amplia as possibilidades do brincar. 

Podem ser oferecidos à criança não apenas brinquedos prontos, já que ela se diverte 

mais com os brinquedos de sua própria criação. Salas de sucatas, por exemplo, podem 

ser uma boa opção para estimular a criatividade da criança, fomentando diversas formas 

de brincadeiras.  

Como a criança até aproximadamente os sete anos tem dificuldade de se 

concentrar e permanecer quieta por muito tempo numa mesma posição e focada numa 

atividade por muito tempo, mudanças estruturais e curriculares precisam ser pensadas a 

partir dessas características da infância. 

A predominância de atividades conteudistas, com enfoque apenas no aspecto 

cognitivo, é inadequada para uma proposta pedagógica do primeiro ano do EF. A 

criança tem a necessidade de se movimentar, por isso diferentes espaços e atividades, 

além dos livros, cadernos e carteiras, precisam ser oferecidos à criança. Como esta se 

projeta em atos motores para se comunicar, ela tem a necessidade de se expressar não 

somente pela linguagem oral e escrita. A linguagem corporal da criança precisa ser 

explorada, e são diversas as atividades que proporcionam o desenvolvimento dessa 

linguagem, como o teatro, a dança e os jogos dramáticos, entre outras.  

A ficção e a fantasia são marcas do pensamento infantil que não podem ser 

tratadas com indiferença ou impaciência pelos educadores. Essas características da 

criança devem ser enaltecidas, podendo ser exploradas de diversas formas, desde que o 
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adulto dê margem para a expressão infantil. Por meio da arte, contos, histórias e filmes, 

a criança, além de imitar, cria novas possibilidades de viver a realidade e compreendê-la 

por meio da imaginação. 

 Como a criança tem a necessidade de ser admirada pelas pessoas, é crucial que 

o educador seja sensível à criação do aluno, elogiando e expondo, sempre que possível, 

sua “obra de arte”, fruto de uma imaginação fértil, muitas vezes incompreensível para o 

adulto, mas que diz muito sobre seu caráter e desenvolvimento. 

O equilíbrio entre frustração e satisfação da teoria reichiana pode ser aplicado no 

planejamento de uma aula. A criança precisa ter momentos de frustração que poderiam 

ser aplicados aos momentos em que ela precisa, nem que seja por momentos mais curtos 

do que os que são exigidos pela escola, se concentrar em atividades que exijam dela 

mais enfoque no aspecto intelectual. Mas ela também precisa de momentos de 

satisfação e relaxamento, que, muitas vezes, são negligenciados no planejamento 

curricular, que enfoca, primordialmente, o aspecto conteudista.   

Muitos conteúdos que poderiam estar sendo trabalhados com a criança de forma 

prazerosa e atrativa para essa faixa etária, permitindo maior flexibilidade postural e 

expressão corporal, são transmitidos de forma destituída de sentido para ela. A 

expressão lúdica e corporal, que poderia ser utilizada como alicerce para o aprendizado 

infantil, é excluída da prática pedagógica devido à construção de alguns mitos que, além 

de prejudicarem o desenvolvimento da criança, interferem na sua aprendizagem, como 

veremos a seguir. 

 

2.3.2 Mitos pedagógicos 

 

Pelo menos em termos conceituais e teóricos, nosso ensino avançou muito. São 

leis, estatutos, teorias e pesquisas que contestam o modelo da escola do silêncio, da 

acomodação, da cópia, do professor centrado na oratória, em que os alunos apenas 

ouvem, não podendo interagir na sala de aula. O paradigma educacional tradicional, 

pelo menos na teoria, vem perdendo status. Há um movimento, hoje, pela formação de 

sujeitos autônomos, críticos, que dão sentido ao conhecimento, e não apenas recebem 

informação. Mas, na prática, ainda carregamos o peso histórico do paradigma 

tradicional e, apesar de mudanças inegáveis no sistema de ensino, alguns mitos ainda 

são considerados verdades absolutas pelos educadores, mitos esses que já eram 

contestados por Wallon e Reich em relação ao sistema educacional de suas épocas. 
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Um desses mitos é o de que o bom professor é aquele bravo, sério, que mantém 

distanciamento dos alunos, não fala de outros assuntos a não ser a respeito da matéria 

ministrada e não sorri muito para não dar muita liberdade ou para não “perder a moral” 

com os alunos. O educador, muitas vezes, para manter a imagem do “bom” professor, 

acaba abusando de sua autoridade, assumindo posturas autoritárias e repressivas em 

suas práticas, inibindo, assim, a expressividade infantil.  

Mesmo não havendo violência física como havia, antigamente, na prática do 

professor, ainda é observada, atualmente, a prática da coerção, que, de acordo com 

Tardif e Lessard (2007), “reside em condutas punitivas e simbólicas desenvolvidas 

pelos educadores na interação com os alunos em sala de aula. Uma olhada ameaçadora, 

uma cara feia, insultos, ironia, apontar o dedo etc.” (p. 265). Como as leis e os estatutos 

preservam hoje a criança das violências físicas, por exemplo, do uso de palmatória, 

estas se tornaram bem menos frequentes; mas a violência emocional mediante agressões 

verbais ainda persiste por ser mais difícil de ser provada e punida pelas autoridades.  

E são esses excessos de frustrações e experiências desagradáveis que são as 

causas das enfermidades infantis, ou das neuroses, de acordo com Reich. Como, para 

ele, os aspectos cognitivo e emocional são integrados ao aspecto corporal, quando uma 

criança é exposta a posturas autoritárias, controladoras dos seus impulsos naturais, 

várias consequências físicas podem ser notadas em sua atitude. Reich dá um exemplo de 

uma criança que precisa dominar o impulso de chorar. Podemos aplicar esse exemplo na 

prática de um educador que reprime constantemente seus alunos quando choram, 

censurando-os, quando a sala de aula deveria também ser um espaço para a expressão 

dos sentimentos. E foram essas as atitudes observadas por Reich (1975) em uma criança 

proibida de chorar: 

 

Os músculos do assoalho da boca se tornam muito tensos, a 
musculatura inteira da cabeça fica em estado de tensão contínua, o 
queixo é forçado para frente e a boca se aperta. Nessas condições é 
inútil tentar falar alto e com voz ressoante. As crianças 
frequentemente adquirem essas condições em idade muito tenra, 
quando são obrigadas a reprimir violentos impulsos de chorar (p. 258). 

 

Reich (1975) também se refere a outras frustrações desnecessárias que o 

educador causa às crianças. Tornado o clima da sala de aula tenso com ameaças e 

restrições, a criança em muitos momentos pode perder até a capacidade de respirar bem. 

A criança tensiona o abdômen sempre que se vê em situações de perigo. Ela prende a 
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respiração para se defender das situações angustiantes e torturantes. Situações como 

essas são inibidoras do processo de aprendizagem. A criança em situação de tensão 

corporal apresenta seu fluxo mental também tensionado pela pressão emocional. 

Fonseca e Mendes (1987) também apontam algumas atitudes das crianças em 

um ambiente tenso, e a interferência que exercem sobre a aprendizagem da escrita, o 

que reforça a unicidade de corpo e mente postulada por Reich. De acordo com os 

autores, são essas as atitudes que as crianças apresentam: 

 
- uma posição contraída e defeituosa da criança na carteira;  
- rigidez e falta de disponibilidade ao nível da região do pescoço e do 
ombro com rigidez muscular e consequente dificuldade em segurar e 
manipular corretamente o lápis ou a caneta sem lhes roubar a 
mobilidade necessária para escrever ou desenhar com facilidade de 
traço e ajustamento espácio-temporal, respectivamente forma e plano-
de-fundo.  
- ar triste, ausente e desinteressado que confere ao conjunto-da-classe 
um ambiente pesado, disperso e muitas vezes barulhento e zaragateiro, 
etc. (p. 137). 

 

A dispersão e a impulsividade da criança, resultando em barulhos e agitações na 

sala de aula, podem ser, muitas vezes, causadas pela imobilidade exigida dos alunos, 

sem que tenham condições de exercê-la. A imposição da imobilidade é um outro mito 

do processo de aprendizagem. Os professores acreditam que, para o aluno aprender, ele 

tem que estar imóvel para assimilar os conteúdos, o que Wallon, por meio de sua teoria, 

mostra não ser verdadeiro, sendo justamente o oposto, uma vez que a contenção 

corporal pode interferir negativamente no processo de aprendizagem.  

Se voltarmos ao que Wallon enfatiza quanto à incapacidade que a criança até os 

sete anos de idade tem de controlar suas ações, vemos como a escola impõe condutas 

que estão além das possibilidades da criança, provocando, de acordo com Galvão 

(2008), dispersão e impulsividade, “já que o cansaço provocado flexibiliza ainda mais o 

domínio da criança sobre sua atenção e suas reações motoras” (p. 109). 

Galvão (2008) ainda nos chama a atenção para outras inadequações na prática 

dos educadores, como a crença na existência de um modelo postural para a criança 

aprender. Geralmente, exige-se que o aluno fique sentado em sua carteira, com as 

pernas para baixo, a cabeça direcionada para frente e preferencialmente com os olhos 

fixos no professor. Pelas características que vimos do desenvolvimento infantil, essa 

prática não condiz com a realidade. Ela não tem fundamentação, até porque uma criança 

pode permanecer na posição exigida e estar com o pensamento longe do que está sendo 
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ensinado pelo professor. Seus pensamentos podem estar vagueando por algumas 

brincadeiras, o que demonstra que  

 

não há uma postura-padrão para garantir a atenção em toda e qualquer 
atividade: a atitude corporal mais adequada varia conforme o tipo de 
atividade e estímulo. E, muitas vezes, são justamente as variações na 
posição do corpo que permitem a manutenção da atenção na atividade 
que está sendo realizada (GALVÃO, 2008, p. 110). 

 

Alguns exemplos na história da humanidade mostram justamente a unicidade 

corpo, mente e emoção como dimensões integradas no processo de aprendizagem. 

Galvão (2008) cita o filósofo Aristóteles, que dava aulas em movimento, andando junto 

com os alunos, por acreditar que o ritmo da marcha favorecia o fluxo do pensamento; 

como também o exemplo dos monges da Idade Média, que liam e escreviam em pé. 

Esses exemplos apenas ilustram o valor do movimento e dos gestos expressivos no 

processo de aprendizagem.  

O educador, muitas vezes, não aceita e não respeita a postura da criança, 

afastando-a cada vez mais de seus gestos expressivos e acostumando-a a atos 

mecânicos: a chegar à escola e sentar na mesma cadeira, na mesma posição, a ter as 

pernas para baixo, não podendo cruzá-las, a não poder deitar a cabeça, a ficar em 

constante silêncio sem expressar ideias, dúvidas e emoções. Como bem diz Reich: os 

educadores transformam as crianças em “bonecos bem educados”. 

Impregnados por seus mitos, os educadores acreditam estar contribuindo para a 

formação e desenvolvimento de seus alunos; mas, aos poucos, as atitudes flexíveis, 

espontâneas e expressivas das crianças vão sendo tolhidas no processo da educação, 

fazendo com que, ao longo do tempo, se acostumem a serem submissas, cumprindo as 

formalidades, realizando movimentos tímidos e sem vida, contrários a uma atitude ativa 

e autônoma requerida hoje no mercado de trabalho como em outras relações sociais.  

De acordo com Sampaio (2007), as crianças que não se encaixaram no sistema 

são mais críticas, não estão alienadas, apresentando movimentos e pensamentos 

flexíveis. Mas essas crianças não são tão bem aceitas pela escola. Elas são vistas como 

burladoras de normas, conhecidas como alunos-problema, por não estarem acostumadas 

à monotonia e à repetição. As aulas para elas se tornam enfadonhas. Mas para a criança 

já encouraçada torna-se mais fácil a aula convencional. Ela acaba sendo condicionada à 

repetição e à cópia. 
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Numa prática na qual se busca educar sem bloquear a criança, tornam-se 

imprescindíveis a compreensão do desenvolvimento infantil, a atenção às necessidades 

específicas de cada faixa etária, o conhecimento das singularidades de cada aluno, a 

atenção à sua integralidade: a sua cognição (o que o aluno pensa e expressa pela fala e 

pela escrita), o seu corpo (sua expressão corporal, a linguagem que não se pode ouvir, 

mas que busca transmitir mensagens simbólicas) e o seu emocional (os sentimentos do 

aluno, seus medos, anseios, alegrias, frustrações, inibição).  

Vivenciar uma prática profilática de futuras neuroses é estar atento à história de 

vida do educando; é contribuir para que não se imprimam nas páginas de sua história, 

ou nas partes do seu corpo – já que, para Reich, nosso corpo é nossa história de vida 

congelada –, marcas que possam comprometer vários aspectos de sua vida.  

O questionamento que intitula o capítulo foi apenas uma provocação para 

refletirmos sobre as influências da prática pedagógica na formação e desenvolvimento 

da criança. Se o primeiro ano do EF representa ou não uma fase de encouraçamento 

para a criança, vai depender de muitos fatores que pontuamos ao longo do texto: a 

postura do professor, o ambiente físico e o conteúdo ministrado, entre outros fatores. As 

contribuições de Reich e Wallon assinalam que a responsabilidade maior está nas mãos 

do educador, que tanto pode permitir que a criança se desenvolva no compasso da 

infância, respeitando suas singularidades, quanto pode desprezar todas as características 

inerentes ao seu processo de desenvolvimento.  

Quando o educador despreza as potencialidades infantis, vendo suas 

necessidades de contato, movimento e brincadeira apenas como fontes de transgressão 

ou impedimentos para a aprendizagem, há o risco de realmente serem queimadas etapas 

do desenvolvimento da criança, de que ela seja impedida de desfrutar a infância em sua 

plenitude. Para a criança do primeiro ano, torna-se evidente a necessidade do trabalho 

intelectual conectado ao trabalho motor, lúdico e expressivo, para que ela possa atingir 

patamares mais elevados no processo de aprendizagem.  

Se, na proposta do primeiro ano, forem negligenciadas as particularidades do 

desenvolvimento infantil, deixando-se de oferecer à criança os recursos adequados para 

sua formação, esse período da trajetória escolar e de vida pode representar uma etapa de 

encouraçamento e traumas que podem comprometer seu sucesso escolar. 

As teorias reichiana e walloniana, assim como o Referencial da Educação 

Infantil e a proposta de implementação do EF de nove anos nos apontam a relevância da 

corporeidade e da ludicidade como elementos norteadores da prática pedagógica do 
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primeiro ano para que a criança se desenvolva em sua integralidade. Apesar de Reich e 

Wallon não se apropriarem do termo corporeidade em seus estudos, a ideia representada 

pelo termo está implícita em ambas as teorias, assim como, na teoria de Wallon, a 

conceituação de ludicidade.  

No próximo capítulo, será possível, por intermédio da contribuição de outros 

autores, ampliar, enriquecer e melhor compreender a importância da corporeidade e da 

ludicidade como elementos-chave para um trabalho pedagógico com o primeiro ano. 

Veremos que potencializar a corporeidade e a ludicidade na prática educativa requer 

uma visão da criança como ser completo, aproximando cada vez mais o aprendizado 

escolar do seu universo. 
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CAPÍTULO III  

 
CORPOREIDADE E LUDICIDADE: UMA UNIÃO SIGNIFICATIVA  

NA PRÁTICA EDUCATIVA  

 

A criança utiliza seu corpo enquanto 
instrumento de ludicidade, seu primeiro e 
mais presente brinquedo que lhe permite 
pelos órgãos dos sentidos, bem como pelos 
movimentos naturais do corpo, apreender 
elementos sobre seu mundo, seu entorno, 
sobre si mesma, estruturando germes 
conceituais de uma base de 
conhecimentos, fundamental para seu 
desenvolvimento integral. 

 
                               Maristela Angotti 

 

Neste capítulo, pela elucidação dos conceitos de corporeidade e ludicidade, 

tenho por objetivo apresentar como, ao longo da história ocidental, as práticas sociais e 

culturais modificaram as relações do homem com seu corpo. Num processo de 

“descorporalização” crescente, a corporeidade não é considerada no ambiente social e 

educativo, onde imperam dualismos entre corpo/mente, razão/emoção, brincar/aprender 

que distanciam a criança de uma educação integral e fundamentada nas suas 

necessidades.  

O lúdico se mostra como um notável elemento a ser considerado na prática 

pedagógica do primeiro ano na medida em que permite um resgate da corporeidade 

infantil. As atividades lúdicas, além de seu caráter integrador, se destacam pela 

proximidade com o universo da criança, podendo ser o lúdico considerado um elemento 

facilitador da aprendizagem, contribuindo para o processo de desenvolvimento não 

apenas do intelecto, mas das dimensões motoras, afetivas e sociais, e permitindo uma 

formação mais ampla e equilibrada e, principalmente, a vivência da infância em sua 

plenitude. 

A corporeidade e a ludicidade se apresentam como elementos norteadores da 

prática pedagógica do primeiro ano não apenas por que são elementos que se 

complementam, mas, principalmente, por que eles se afinam com as necessidades 

presentes da criança, o que os torna elementos-chave e indispensáveis a nortearem a 
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prática dos educadores que consideram o tempo da infância um momento valioso e 

singular, um momento de ser criança. 

 

3.1 O corpo no contexto educativo: da fragmentação à unificação 

  

Falar de corporeidade é falar de um corpo que, por ser humano, abarca uma 

polissemia, envolvendo diferentes perspectivas e referenciais teóricos. Diversas 

instituições têm atuado sobre o corpo ao longo da história. Podemos citar a influência da 

igreja, da mídia, do esporte, da medicina e da instituição escolar.  Demorar-nos-emos 

mais sobre os investimentos dessa última instituição sobre o corpo, mais 

especificamente a respeito da influência das práticas pedagógicas sobre o corpo da 

criança, práticas que podem contribuir para sua (de)formação.  

A maneira como as instituições interpretam e dão forma ao corpo está muito 

ligada ao contexto sócio-histórico e cultural de cada época. Para melhor compreensão 

da atual condição do corpo na instituição escolar, é preciso retomar, mesmo que de 

forma breve, como aqui faremos, alguns aspectos da história e da cultura ocidental, que 

nos ajudam a compreender o sentido que o corpo assume na nossa sociedade. Para isso, 

utilizamos como fio condutor Gonçalves (2005). Não pretendemos aqui realizar nem 

mesmo um esboço da história do corpo, pois até mesmo para quem objetiva fazê-lo, 

destaca Soares (2006): 

 

Realizar uma história do corpo é um trabalho tão vasto e arriscado 
quanto aquele de escrever uma história da vida. Mesmo se 
restringindo ao estudo do corpo humano, são incontáveis os caminhos 
e numerosas as formas de abordagem: da medicina à arte, passando 
pela antropologia e pela moda, há sempre novas maneiras de conhecer 
o corpo, assim como possibilidades inéditas de estranhá-lo (p. 3). 

 

Soares (2006) sugere que, diferente de uma história do corpo, “talvez seja mais 

instigante e viável realizar investigações sobre algumas das ambições de governá-lo e 

organizá-lo conforme interesses pessoais ou coletivos” (p. 4). Vamos perceber, pelas 

ideias que Gonçalves (2005) expõe na sua obra, algumas dessas formas de organização 

e de controle do corpo no processo de construção sócio-histórica e as transformações do 

corpo para se adaptar à cultura, aos costumes e à época. Monteiro (2004) salienta a 

flexibilidade que o corpo possui de se adaptar e se modificar conforme a demanda 

cultural, exemplificando essa ideia por meio da metáfora do camaleão. Utilizando-se da 
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ilustrativa analogia do homem com o camaleão, o autor mostra que, assim como esse 

animal muda sua cor para se adaptar ao ambiente ou às circunstâncias, nós agimos da 

mesma maneira que ele, construindo diversos corpos para nos adaptarmos ao meio 

social e ao contexto em que estamos inseridos. Então, como sinaliza Gonçalves (2005), 

a forma de o homem lidar com seu corpo não se constitui em uma forma universal e 

constante, mas modificadora, por ser uma construção social que resulta de um processo 

histórico. 

Nas culturas primitivas, havia uma participação maior do corpo e maior contato 

deste com a natureza; fazia-se uso da agilidade e dos movimentos por meio da caça, da 

pesca e das danças para sobrevivência. Já com a estruturação da sociedade industrial e 

os avanços tecnológicos, a participação do corpo se tornou mais tímida, com menor 

expressividade. O corpo da modernidade passou a ser instrumentalizado no mundo do 

trabalho, com gestos padronizados e cronometrados com o objetivo de produzir mais em 

menor tempo.  

Se compararmos a Idade Média com o século XVII, percebemos que o corpo 

assumiu significados diferentes ao longo desse período, bem como passou por um 

processo de “desvalorização”. Na Idade Média, o corpo era visto como habitação da 

alma. Nesse período, a Igreja tinha forte presença na sociedade e domínio sobre as 

atitudes corporais das pessoas; o corpo, então, era subjugado por repressões e censuras. 

Enquanto a alma estava relacionada ao bem, o corpo era visto como pecaminoso e mau, 

associado ao pecado e à sexualidade. Já com o Renascimento, o homem descobriu seu 

poder de criar e transformar o mundo por meio da razão. Tomando como referência o 

paradigma mecanicista, o mundo matemático, o universo quantificável; tudo que fugia 

ao padrão de objetividade e que não se podia mensurar era desvalorizado pela ciência. O 

corpo visto, então, como objeto não-quantificável, por fugir ao controle da objetividade 

pelas suas qualidades subjetivas, precisava ser controlado, transformando, assim, as 

relações do homem com seu corpo.  

Este paradigma que lê o mundo e as relações humanas pela lente da razão foi 

consolidado, principalmente, pelas ideias de Descartes nos séculos XVI e XVII, 

separando o mundo material e o mundo espiritual. A racionalidade, para ele, assumia 

um patamar privilegiado na existência humana; a existência praticamente estava ligada 

à razão, ao cogito: penso, logo existo! Os sentimentos, as emoções, as ações humanas, 

portanto, eram subjugados ao pensamento. O princípio cartesiano que fragmentou o 

homem em unidades distintas, corpo de um lado, alma de outro, teve um peso muito 
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grande na cultura ocidental, sendo suas ideias propagadas e estando arraigadas até hoje 

na nossa cultura.  

De acordo com Nóbrega e Medeiros (2006), “a compreensão de alma na 

Antiguidade grega não comportava a ideia cristã; assim, a partir da modernidade, a ideia 

de alma ou espírito será associada à perspectiva da razão ou da mente” (p. 52). Nesse 

sentido, o significado de alma, para Descartes, já está associado ao aspecto intelectual. 

O corpo, no contexto cartesiano, corrobora Moreira (2006), “não é capaz de mover-se, 

de sentir, de pensar, mas, ao contrário, o corpo é movido por alguma outra coisa, alheia 

a ele, pela qual é tocado. E essa outra coisa que move o corpo é a alma. A ele resta tão-

somente a extensão da alma” (p. 21). O autor enfatiza que, na filosofia cartesiana, o 

único conhecimento verdadeiro era aquele produzido pela razão, faculdade da mente, 

enquanto que o conhecimento sensível, com sede no corpo, não era considerado por ser 

visto como enganoso ao homem. 

Com a estruturação da sociedade e a expansão do capitalismo, o homem foi se 

distanciando cada vez mais do seu corpo, como enfatiza Gonçalves (2005), deixando de 

ser um corpo para ter um corpo usado como instrumento. A percepção de seu corpo e de 

seus movimentos se reduz; sua expressão se torna mais mecanizada e contida. A autora 

menciona autores que apontam para um processo de “descorporalização” do homem, o 

que significa que,  

 

ao longo do processo de civilização, em uma evolução contínua da 
racionalização, o homem foi tornando-se, progressivamente, o mais 
independente possível da comunicação empática do seu corpo com o 
mundo, reduzindo sua capacidade de percepção sensorial e 
aprendendo, simultaneamente, a controlar seus afetos, transformando 
a livre manifestação de seus sentimentos em expressões e gestos 
formalizados (GONÇALVES, 2005, p. 17). 

 

Na indústria, com a mecanização dos gestos e dos movimentos do homem, 

intensificados com a divisão técnica do trabalho, com o controle minucioso do tempo 

com o objetivo de produzir mais em menos tempo, torna-se visível a desvalorização que 

o corpo assume, juntamente com a supressão dos seus gestos mais naturais, espontâneos 

e criativos, que passaram a ser subjugados e instrumentalizados para atender a padrões 

industriais. Além do trabalho mecânico a que o homem estava submetido na indústria, 

na sociedade o corpo precisaria ser educado pelas regras de civilidade, devendo agir de 
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acordo com as normas comportamentais que ditavam ao homem diversos preceitos: 

como falar, como se vestir, como caminhar e como se comportar.  

Percebemos, por meio dessa breve explanação, que, ao longo da história 

ocidental, o corpo foi dicotomizado – soma/psique, corpo/espírito, razão/emoção –, 

havendo uma valorização do intelecto e da razão em detrimento do corpo e da emoção. 

Os aspectos expressivo e lúdico do comportamento humano foram, gradativamente, 

sendo silenciados, gerando comportamentos padronizados característicos de uma 

sociedade que privilegia a mente em vez da totalidade do ser. 

Se a sociedade privilegia uma educação pautada na racionalidade, a escola 

poderia ter uma outra forma de conceber a educação? E o corpo poderia ser considerado 

de maneira diferenciada? 

Podemos perceber que, mesmo havendo certo distanciamento entre as práticas 

escolares e as práticas sociais e familiares, é possível afirmar que a escola se encontra 

numa relação dialética com a sociedade. Nessa relação, a escola e a sociedade 

vivenciam trocas e diálogos: os conhecimentos da sociedade são levados para dentro da 

instituição escolar, e os conhecimentos construídos e os saberes escolares apreendidos 

são levados para a prática social. Essa dialética nos ajuda a compreender a escola não 

como uma instituição isolada do mundo e possuidora de uma cultura peculiar, mas, sim, 

detentora de um universo singular de saberes e que possui uma cultura construída a 

partir do contexto em que está inserida. Como afirma Gonçalves (2005), a escola, 

 

ao mesmo tempo em que reproduz as estruturas de dominação 
existentes na sociedade, constitui-se em um espaço onde se pode lutar 
pelas transformações sociais. As práticas escolares trazem a marca da 
cultura e do sistema dominante, que nelas imprimem as relações 
sociais que caracterizam a moderna sociedade capitalista (p. 32). 

 

A escola, nesse contexto, de acordo com Louro (2008), passa a ser caracterizada 

como um espaço privilegiado para atuar tanto na instrução de crianças e jovens como 

ainda na interiorização de hábitos e valores da sociedade. Tendo por base a educação do 

corpo, objetiva produzir corpos capazes de expressar e exibir os signos e as normas da 

sociedade. Essa dialética tecida entre a sociedade e a escola contribui para que 

compreendamos por que, na maioria das vezes, principalmente a partir do EF, se 

verifica o predomínio do trabalho cognitivo em detrimento da dimensão corporal da 

criança.  
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A dicotomia cartesiana – corpo e mente, razão e emoção – levou a sociedade, 

assim como a instituição escolar (responsável por preparar o corpo para conviver em 

sociedade), a privilegiar o trabalho mental em detrimento do manual. Como observa 

Medina (2007), para o corpo aprender as regras sociais, inicia-se seu esquartejamento. 

“O corpo da criança vai sendo violado por um conjunto de regras socioeconômicas que 

sufoca, domestica, oprime, reprime, ‘educa’” (p. 66). As práticas pedagógicas vão se 

constituindo em práticas de submissão dos corpos das crianças, que enaltecem as 

atividades intelectuais e suprimem os sentimentos e os movimentos, considerados 

elementos acessórios para a formação da criança. 

A transmissão de conhecimentos e a manutenção da disciplina têm sido 

preocupações da instituição escolar desde os primeiros contatos da criança com a 

escola, como apontam os estudos de Figueiredo (1991), Benetti (2002), Freitas (2004), 

Gonçalves (2005) e Moreira (2006), sendo o controle do corpo e do movimento o 

primeiro a ser exercido, silenciando, dessa forma, o corpo da criança para que ela 

“aprenda”. 

Na escola, o corpo passou a ser rotulado como “inimigo” da aprendizagem, 

segundo Inforsato (2006), resumindo-se apenas “aos olhos, para decodificar os sinais da 

linguagem escrita impressa no quadro-negro e nos textos; às mãos, para reproduzir a 

leitura decodificada; e ao cérebro, para ordenar e memorizar” (p. 101-102). Silenciadas, 

na escola, todas as outras manifestações corporais que não estejam de acordo com suas 

normas fazem da criança um sujeito submisso aos seus códigos e regras e com pouca ou 

quase nenhuma autonomia ou possibilidade de criar e se expressar com espontaneidade. 

Gallo (2006) traz como epígrafe de seu artigo, um texto que bem expressa tal questão: 

 
O corpo 
 
Meu corpo tem 50 braços 
E ninguém vê porque só usa dois olhos 
Meu corpo é um grande grito 
E ninguém ouve porque não dá ouvidos 
 
Meu corpo sabe que não é dele 
Tudo aquilo que não pode tocar 
Meu corpo quer ser igual àquele 
Que por sua vez também está cansado de não mudar 
 
Meu corpo vai quebrar as formas 
Se libertar dos muros da prisão 
Meu corpo vai queimar as normas 
E flutuar no espaço sem razão 
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Meu corpo vive e depois morre 
E tudo isso é culpa de um coração 
Mas meu corpo não pode mais ser assim 
Do jeito que ficou após sua educação 
 
(Paulinho Moska: CD Pensar é fazer música, 1995 apud GALLO, 
2006, p. 9). 

 

Conforme expõe Figueiredo (1991), a escola, ao cercear as ações corporais 

espontâneas utilizando-se de atividades repetitivas e rotineiras, impõe à criança 

atividades com movimentos, ritmos e posturas padronizados, que visam somente ao seu 

disciplinamento e controle, não possibilitando à criança vivências significativas e 

prazerosas. De acordo com Silva (apud FREITAS, 2004), parece uma loucura, mas é a 

lógica do sistema escolar: “crianças não podem raciocinar se movendo; não podem 

refletir jogando; não podem pensar fantasiando. Então, para que se tornem inteligentes e 

produtivas, precisam ser confinadas e engordadas” (p. 61). 

O corpo é o principal veículo de aprendizagem e comunicação pelo qual a 

criança pensa, sente e age; é por meio do movimento e da experimentação que ela 

descobre a si mesma e o que a cerca, desenvolve a percepção de si e do outro, a 

percepção dos próprios limites e dos limites do outro. Mas o que se tem observado em 

algumas práticas pedagógicas, como demonstram as pesquisas citadas, é a não 

apropriação do corpo como veículo de aprendizagem, e são vários os impedimentos que 

distanciam as práticas escolares de tal apropriação. Entre eles, podemos citar o espaço 

físico e a distribuição dos tempos e das disciplinas. Foucault (1988) se coloca como 

autor-chave para essa compreensão quando afirma ter o corpo se tornado objeto de 

investimento das instituições sociais, incluindo a escola, que lhe impõem limitações, 

proibições e obrigações pelo controle minucioso do tempo, do espaço, dos movimentos, 

dos gestos e dos comportamentos, buscando, por meio da disciplina, “docilizar” os 

corpos.  

Esse corpo se torna não apenas dócil, mas fragmentado pelos programas da 

escola, em que o corpo da criança é submetido a temporalidades como: hora de ler e 

escrever, hora da brincadeira, hora de movimentar, hora de sentir. Geralmente, não são 

permitidas à criança, durante as atividades com conteúdos cognitivos, manifestações ou 

expressões que fujam ao trabalho intelectual, como andar pela sala, falar, correr, pular, 

sorrir, brincar, sentir medo, raiva, alegria, vontade de comer, bocejar e até mesmo 

urinar, haja vista a importância dada pela escola em desenvolver o aspecto intelectual, 
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negligenciando outros aspectos: motor, afetivo e biológico, que se integram na 

totalidade do ser humano. A “hora” em que a criança teria um espaço maior para 

desenvolver o aspecto corporal, que seria a das aulas de Educação Física, é, por vezes, 

tomada por atividades de treinamento e adestramento do movimento corporal das 

crianças, buscando, assim, como as outras disciplinas, o controle do corpo, e não a 

manifestação de movimentos expressivos.  

A escola passa a se constituir em um espaço de submissão dos corpos da criança 

às normas vigentes à medida que o controle e a disciplina dos corpos tornam-se 

primordiais no processo educativo que investe na imobilização do corpo e no 

enaltecimento da dimensão cognitiva da criança. Silva (apud FIGUEIREDO, 1991) 

corrobora esse pensamento, afirmando não ser essencial para a escola que o corpo fale, 

e, sim, a formação de indivíduos disciplinados:  

 

gestos e movimentos não devem ter objetivos expressivos ou 
comunicativos, mas devem ser funcionais, úteis [...]. Portanto, não 
interessa a dança, a música, a dramaticidade, o desenho, a pintura [...] 
como linguagens – mesmo que possam ser consideradas como 
prolongamentos da linguagem natural da criança. Elas só podem ser 
incorporadas ao programa escolar como caricaturas – enquanto formas 
repetitivas, mecânicas, despojadas de suas características 
fundamentais de liberdade e criação (p. 28). 

  

 Gostaria de destacar, diante desse cenário de proibições e fragmentação do 

corpo no sistema escolar, alguns questionamentos feitos por Moraes (1997) no livro O 

paradigma educacional emergente, que se fazem relevantes nesta discussão. Dos vários 

questionamentos realizados pela autora, gostaria de enfatizar os seguintes:  

 
Se o mundo que nos cerca é tão imprevisível e sujeito a tantas 
variações e a tanta criatividade, como conviver com uma educação 
fundamentada no estudo do comportamento, nos usos e costumes 
dominantes transferidos através do tempo por comportamentos 
reforçados, em que homem, mundo e natureza são coisas separadas? 
Como aceitar uma educação que vê o mundo como algo externo ao 
indivíduo, distante, uma realidade a ser manipulada e submetida aos 
caprichos do homem? Como conviver com uma escola burocrática, 
hierárquica, rígida, estruturada e organizada por especialidades ou 
funções, com visão fragmentada do conhecimento e, 
consequentemente, da prática pedagógica, com sistemas rígidos de 
controle, dissociada do mundo e da vida? (MORAES, 1997, p. 136). 

 

Esses questionamentos nos dão abertura para novas compreensões do ser 

humano e de seu corpo no processo educativo, já que o paradigma educacional 
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tradicional, pautado na racionalidade e em práticas rígidas, é considerado pela autora 

insuficiente para compreender o ser humano em sua totalidade. Nesse sentido, torna-se 

pertinente trazer à tona para esta discussão as ideias de Edgar Morin (2007) sobre o 

paradigma da complexidade e, por que não, considerá-lo emergente, já que traz 

concepções de corpo e de ser humano muito distantes da educação tradicional e, em 

contrapartida, tão próximas do conceito de corporeidade.  

Destaco as ideias de Morin (2007) como ponto de partida para compreendermos 

a corporeidade, porque sua teoria vai de encontro ao modelo mecanicista que considera 

o mundo a partir do predomínio da razão, e os dualismos sujeito/objeto, corpo/mente, 

sentimento/razão, em vez da unicidade das partes. Veremos mais adiante que, apesar de 

o termo corporeidade não se restringir a uma única definição, como salienta Moreira 

(2006), há um consenso, na abordagem dos autores da área da educação e da educação 

física, de que a essência ou a característica mais relevante que representa a ideia da 

corporeidade é o rompimento com o modelo cartesiano. Por isso, as ideias de Morin 

(2007) se mostram pertinentes nesta abordagem. O autor vê o mundo, a sociedade e o 

homem a partir da complexidade, que vem do termo complexus, que “significa o que foi 

tecido junto” (p. 38). O ser humano é visto, nesse contexto, como unidade complexa, 

abarcando, ao mesmo tempo, as dimensões biológica, psíquica, social, afetiva e 

racional. Repensar a educação a partir da complexidade é considerar a totalidade do ser 

humano, sua integralidade, superando os dualismos, principalmente o que mais se 

destaca na escola, que é o dualismo corpo e mente. Nesse sentido, Benetti (2002) 

complementa: 

 

Construir uma prática pedagógica, baseada na complexidade e 
diversidade humanas, compreende a reintegração da dimensão 
corpórea como aspecto importante de humanidade, reconhecendo suas 
potencialidades comunicativas e subjetivas, percebendo, no 
movimento humano, potencial de construção de um agir humano 
autônomo, significativo, produtor e transformador de conhecimento 
(p. 127). 

 

Ainda segundo Benetti (2002), considerando-se a reintegração da dimensão 

corpórea como aspecto significativo de humanidade, o corpo-instrumental ou corpo-

objeto dá lugar ao corpo-relacional ou corpo-sujeito, por este relacionar-se de forma 

dinâmica com o mundo e com os outros corpos, estando implícitas, na relação que esse 

corpo estabelece, as várias dimensões do ser, o que possibilita um agir comunicativo. 
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Considerar o corpo-relacional no processo educativo é dar voz ao corpo da 

criança, permitindo que ele fale, se comunique, se expresse, pois “o pensamento, a 

emoção, a dor, o prazer – tudo encontra no corpo sua origem e sua manifestação” 

(FREITAS, 2004, p. 53). Os movimentos, sentimentos e ações, quando manifestos pela 

criança de forma expressiva e espontânea, vão se constituindo em linguagem.  

O movimento humano é compreendido por Santin (2003) como linguagem por 

sua capacidade expressiva. Linguagem, poderíamos inferir, própria às crianças, pela 

necessidade que possuem de que seus corpos falem por meio do movimento. O autor 

ressalta que em qualquer movimento está presente a totalidade do humano, pois, quando 

o homem age, age sempre na sua totalidade. Ou seja, quando a criança se expressa por 

meio do movimento, ela se apropria não apenas de seu corpo, mas de seus pensamentos 

e sentimentos para se comunicar, o que faz cair por terra o mito de que a criança precisa 

ficar como estátua, sem se movimentar para aprender.  

Nesta compreensão de que o corpo da criança é uma unidade integrada que 

pensa, sente e age ao mesmo tempo está implícita a ideia da corporeidade. Nesse 

sentido, como já havia mencionado anteriormente, há um consenso na abordagem do 

corpo, em particular de pesquisadores da área da educação e da educação física, de que 

esse termo expressa a totalidade do ser humano, considerando interdependentes e 

integradas suas dimensões (cognição, afetividade e motricidade), como também sua 

complexidade e dinamismo que o transformam em um corpo sujeito e relacional. Dessa 

forma, apresentarei aqui algumas definições da corporeidade defendidas por alguns 

autores, que apontam o mesmo sentido para o termo e que nos ajudam a ter maior 

clareza desse conceito e a abrir espaços para uma outra forma de considerar e viver o 

corpo na educação.  

De acordo com Freitas (2004), o paradigma da corporeidade 

 

rompe com o modelo cartesiano, pois não há mais distinção entre a 
essência e a existência, ou a razão e o sentimento. O cérebro não é 
mais o órgão da inteligência, mas o corpo todo é inteligente; nem o 
coração, a sede dos sentimentos, pois o corpo inteiro é sensível. O 
homem deixou de ter um corpo e passou a ser um corpo. É no, com e 
por meio do corpo que ele pode aprender, agir e transformar seu 
mundo, pode construir e recriar, pode planejar e sonhar (p. 62: grifo 
da autora). 

 

Corroborando essa visão, Moreira (2006) salienta que “também é importante 

lembrar que o conceito de corpo ativo/corporeidade exige uma educação que realce a 
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afirmação de que o ser humano não aprende somente com sua inteligência, mas com seu 

corpo e suas vísceras, sua sensibilidade e sua imaginação” (p. 140). Já para Nóbrega 

(1999), “o conceito corporeidade pode ser compreendido como essência ou natureza dos 

corpos. Corpo que não se reduz à categoria de objeto, res extensa, fragmento do mundo 

mecânico, mas que se expressa enquanto corpo vivo” (p. 123). Soares (2007) enfatiza:  

 

O universo da corporeidade é paradoxal, incerto, desafiador e poético. 
Um universo de imagens, cores, formas, sons, movimento, 
comunicação e expressão, que embaralha o pensamento e as idéias 
que querem racionalizar, ordenar logicamente em esquemas 
simplificadores (p. 94). 

 

Por último, destaco o significado que Sousa (2001) atribui à corporeidade, que 

bem sintetiza as ideias dos autores citados e a compreensão do termo: 

 

A compreensão do termo corporeidade vem unir o que a ciência 
durante séculos dicotomizou (corpo e mente). Falar do ser humano 
como unidade viva é mais do que referir-se ao homem/mulher como 
ser biológico, é buscar entendê-lo dentro da complexa teia de relações, 
que nos constitui e marca nossa existência no mundo; é valorizar 
igualmente todas as dimensões presentes na nossa história; e com elas 
encontrar-se, percebendo suas interações e relações na construção dos 
indivíduos e, principalmente, compreender que nossa existência se dá 
a partir de nossa corporeidade (p. 195).  

  

Gostaria de ressaltar que o recorte dos autores mencionados nas citações não 

esgota o significado do termo, haja vista a presença de outras fontes e autores 

renomados que abordam a corporeidade em outras perspectivas também fundamentadas 

na ideia de corpo integrado e que, sem dúvida, trariam contribuições significativas a 

esta discussão. Mas como disse no início deste tópico, meu objetivo aqui foi elucidar, 

tornar claro ao leitor o significado do termo corporeidade no contexto educativo.  

Considerar ou potencializar a corporeidade da criança no contexto educativo 

requer uma prática pedagógica fundamentada na ideia de corpo integrado, o que 

significa que atividades que preconizam apenas um aspecto da criança, como o 

intelecto, descartam qualquer possibilidade de vivência da corporeidade. As atividades 

lúdicas se mostram nesse contexto, pelas suas características que serão apresentadas no 

tópico a seguir, um significativo elemento pedagógico, na medida em que proporcionam 

a vivência da corporeidade infantil.  
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3.2 Ludicidade: uma possibilidade de educar sem fragmentar 

 

Neste tópico, baseada em alguns teóricos da área, teço algumas reflexões acerca 

da ludicidade e de como esta se coloca como um importante elemento a ser considerado 

na prática pedagógica do primeiro ano. Vamos perceber que a corporeidade e a 

ludicidade não são elementos distantes; eles se complementam, uma vez que o lúdico 

proporciona a integração das dimensões humanas: do aspecto corporal, cognitivo e 

afetivo, resgatando “as partes” geralmente desprezadas pela escola, como o corpo e a 

emoção, possibilitando, então, a restauração do ser humano em sua plenitude.  

Para iniciar esta reflexão acerca do lúdico, tomo as contribuições de Santin 

(2003), que traça alguns contornos de como o considera. Para o autor, o lúdico situa-se 

na esfera do simbólico, significando, assim, uma experiência do sujeito, o modo como a 

pessoa se comporta. Por ficar no nível da vivência, conseguimos apenas senti-lo, e não 

conceituá-lo. Nesse sentido, algumas atividades denominadas lúdicas, como as 

brincadeiras e os jogos, só serão lúdicas se propiciarem um estado lúdico na pessoa que 

as vivencia (LUCKESI, 2007).  

Pereira (2009) corrobora a conotação dada pelos autores ao termo ludicidade, 

afirmando não haver um objeto lúdico; mas, as pessoas, e principalmente as crianças, é 

que o transformam em lúdico. Utilizando o exemplo do autor, essa afirmação se torna 

mais clara. Ele exemplifica como modelo de objeto um pano que, nas mãos de uma 

criança, pode ser um simples tecido, em que sua única utilidade seria limpar, mas, nas 

mãos de outra criança, o mesmo pano pode se transformar em uma capa de super-herói. 

Podemos perceber, então, nessa última situação, que o objeto em si não tem uma 

ludicidade inerente, mas o que o transforma em um objeto lúdico é a relação que a 

criança estabelece com ele por meio de sua imaginação e fantasia. Nas palavras do 

autor, a criança deu vida ao objeto, ela o “acordou”, preenchendo-o de faz-de-conta. 

Referindo-se ainda à criança, destaca:  

 

Ela tem em si mesma um impulso que a faz querer brincar, que a faz 
dar novos significados às coisas materiais e imateriais. E uma das 
mais importantes maneiras que ela tem de se relacionar com o mundo, 
para, assim, apreendê-lo e compreendê-lo, é o brincar (PEREIRA, 
2009, p. 19). 

 

Na infância, por meio do brincar, a criança explora o mundo à sua volta. Ela se 

comunica e interpreta o mundo mediante essa linguagem que lhe é própria: a 
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brincadeira. Para Wallon (2007), além de a brincadeira ser a atividade própria da 

criança para conhecer seu entorno, ela cumpre “um papel importante em sua evolução 

psíquica” (p. 64). A vivência da ficção e da fantasia pela criança ao brincar representa 

uma transição necessária para o amadurecimento de suas funções intelectuais e a 

elaboração de novos conhecimentos do mundo circundante.  

A brincadeira pode ser considerada um veículo de comunicação e expressão 

infantil, pois, ao brincar, a criança expressa sentimentos, seus saberes, suas habilidades 

físicas, demonstrando de fato quem ela é. De acordo com Borba (2006), o processo 

criador envolvido no brincar é muito complexo. A criança está em busca de aprender e 

dar sentido ao mundo em que vive. Os adultos, muitas vezes, não veem significados nas 

brincadeiras infantis, rotulando-as de sem sentido, mas elas não o são para a criança. 

Esta tem uma intencionalidade ao brincar. Segundo Pereira (2009), ela dá sentido à sua 

brincadeira, “pois quem brinca diz alguma coisa”. Mas o adulto não costuma dar muita 

atenção ao que a criança diz quando brinca, mesmo sendo essa a forma mais utilizada 

pela criança para se expressar. Se os educadores, pais e professores prestassem um 

pouco mais de atenção ao comportamento da criança quando brinca, poderiam conhecê-

la melhor. Mesmo o brincar sendo permeado pela ficção e imaginação, pelo lúdico, em 

latim ludere, que significa ilusão de acordo com Pereira (2009), a criança revela em 

suas atitudes como o brincar está repleto de conteúdos da sua realidade e existência 

humana.  

A brincadeira é um espaço de expressão do caráter infantil e, se retomamos 

Reich, vemos que ela é um ótimo aspecto a ser observado pelos adultos, pois, ao 

brincar, as crianças podem mostrar, por meio de sua corporeidade, quão flexíveis ou 

encouraçadas estão. As brincadeiras também podem ser utilizadas pelos adultos como 

um meio de flexibilizar os sinais de encouraçamento nas crianças, já que a satisfação 

precisa fazer parte da EI para que a criança se desenvolva de forma equilibrada; e não 

há nada melhor do que o brincar para trazer satisfação e prazer à criança. 

Para Pereira (2005), o lúdico pode ser considerado possibilitador de um processo 

integrador do ser, na medida em que atua sobre a energia, mobilizando soma e psique, 

constituindo-se em uma experiência em que o ser está imerso no momento vivido, 

propiciando que a criança vivencie um estado de consciência que é libertador, e 

permitindo a expressão da criatividade e da espontaneidade, sem os limites rígidos do 

perfeccionismo, como é destacado por Luckesi (2000): 
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A atividade lúdica propicia um estado de consciência livre dos 
controles do ego, por isso mesmo criativo. O nosso ego, como foi 
construído, em nossa história pessoal de vida, na base de ameaças e 
restrições, é muito constritivo, centrado em múltiplas defesas. Ele 
reage à liberdade que traz a atividade lúdica em si mesma. Por isso, 
uma educação centrada em atividades lúdicas tem a possibilidade, de 
um lado, de construir um Eu (não um ego) saudável em cada um de 
nós, por outro lado, vagarosamente, auxiliar a transformação do nosso 
ego construtivo num Eu saudável. Educar crianças ludicamente é estar 
auxiliando-as a viver bem o presente e preparar-se para o futuro (p. 
21-22). 

 

De acordo com Luckesi (2004), as atividades lúdicas se mostram como 

atividades integradoras, porque propiciam à criança uma experiência plena, pois, 

quando brinca, ela se entrega por inteiro ao momento; então, “se sente livre, alegre e 

feliz, expandindo, com ego ampliado, com possibilidades de acolher tudo e todos” (p. 

18). Poderíamos inferir que as atividades lúdicas podem ser profiláticas de neuroses 

infantis quando o estado natural da criança é conservado. Ao brincar, a criança age sem 

medo de críticas ou censuras ao que está fazendo – se é feio ou bonito, certo ou errado. 

Ela viola as normas quando brinca. E longe das ameaças, das frustrações e atitudes 

autoritárias e repressivas dos adultos, a criança vivencia seus momentos de prazer, mas, 

também, de desprazer, sem permanecer no estado de frustração. Pereira (2009) enfatiza 

que brincadeira não pode ser considerada sinônimo de prazer se, nas brincadeiras 

infantis, “encontrarmos disputas, temores, acordos, burlas, birras, alegria, raiva, enfim, 

as inúmeras formas de relacionamento encontradas na vida do dia a dia, acrescidas com 

o tempero da imaginação, do ‘de mentirinha’” (p. 24). E nessas vivências lúdicas, em 

que o prazer, mas também os conflitos se manifestam, as crianças vão desenvolvendo 

habilidades por meio das situações embaraçosas nas quais elas buscam resolver seus 

problemas, pensando, refletindo, escolhendo soluções para atingir seus objetivos, 

especialmente quando estão longe dos olhares e das censuras do adulto.  

Recorrendo a Wallon, Galvão (2008) explica o efeito das emoções na atividade 

infantil e afirma que a emoção precisa de um combustível para sua manifestação, o que 

podemos ver claramente quando as crianças brincam na presença dos adultos e o quanto 

fazem “gracinhas” para chamar nossa atenção. Quando estão brincando e passam por 

uma situação conflituosa, naturalmente, expressam suas emoções mediante diversas 

reações: raiva, medo, choro, grito. Entretanto, na presença de plateia, “oxigênio social” 

típico das emoções, as reações infantis são mais exageradas, como a autora exemplifica: 

“Pensemos no caso da criança que, imersa numa crise de choro, para de chorar tão logo 
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se perceba sozinha: na ausência de plateia a reação emocional perde seu combustível, 

deixa de fazer sentido” (GALVÃO, 2008, p. 65). A observação feita nos ajuda a 

perceber que, muitas vezes, a intervenção do adulto pode dificultar que a criança saia da 

situação conflituosa. Se o adulto intervém de forma agressiva no brincar infantil, em vez 

de ajudar a criança a resolver seus conflitos, ele pode agravá-los. E, muitas vezes, isso 

ocorre com condenações e julgamentos precipitados, sendo dirigidas às crianças 

expressões como: “Você não podia ter feito isso com ele!”, “Você é um covarde!” e 

“Coitadinho!”. Embora, em alguns casos, seja necessária a interferência do adulto, ele a 

faz desnecessariamente na maioria dos casos, uma vez que as próprias crianças 

poderiam resolver seus conflitos. A intervenção do adulto faz com que a brincadeira 

perca seu caráter lúdico na medida em que a atitude autoritária e agressiva limita a 

capacidade da criança de agir com autonomia, criatividade e liberdade para resolver 

problemas. A brincadeira, nesse caso, pode adquirir uma conotação negativa, podendo 

ser causadora de bloqueios, pois a atitude do educador pode criar na criança senso de 

inferioridade quando ela é rotulada como frágil, indefesa ou, em outros casos, como 

agressora.  

Impregnada de seus dualismos e antagonismos, nossa sociedade colocou o 

trabalho de um lado como sendo produtivo, gerador de lucro, sério, e a brincadeira 

relacionada ao ócio, à improdutividade e à não-seriedade, passando o brincar a ser 

deixado em segundo plano na educação da criança. Atividades que pudessem gerar 

resultados, como notas, e visar a lucros mesmo que futuros, como aprovações em 

vestibulares e outros tipos de exames, passaram a ser privilegiadas, havendo uma 

supremacia das atividades cognitivas em detrimento das atividades corporais e afetivas, 

incluindo as brincadeiras.  

Brincar e estudar ou brincar e aprender passaram a ser vistos como atividades 

distintas, uma dicotomia que contribuiu para que o educador afastasse de sua prática o 

elemento lúdico, reduzindo o tempo das brincadeiras, principalmente nos anos iniciais 

do EF, ou utilizando-as como meros passatempos ou unicamente como meios para 

atingir os objetivos pedagógicos como ler, escrever, contar etc. Wallon (2007) afirma 

que esses dualismos impostos não existem para a criança que tem por única atividade o 

brincar. Por mais que o adulto oponha o trabalho à brincadeira, para a criança não existe 

oposição, porque, para ela, brincar é coisa séria, dedicando-se totalmente a essa 

atividade. E, de acordo com o autor, por ser a brincadeira uma necessidade da criança de 

agir sobre o mundo e assimilá-lo, podemos inferir que essa necessidade, nas diferentes 
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etapas do desenvolvimento infantil, será manifestada, com maior ou menor intensidade. 

Para Bustamante (2004), apesar do pouco espaço deixado para a manifestação do lúdico 

no ambiente escolar, as manifestações lúdicas sempre estarão presentes no contexto 

escolar, “e o que o sistema pode apresentar são formas de controlá-la” (p. 57).  

Freire (1989) acrescenta que o mundo cultural infantil repleto de movimentos e 

fantasia, poderíamos acrescentar criatividade, quando negado ou controlado pelas 

instituições de ensino, representa, no mínimo, de acordo com o autor, uma cegueira do 

sistema escolar. Para ele, a marca característica da infância é a fantasia e a intensidade 

da atividade motora inerentes à atividade do brincar. Todavia, quando o educador não 

permite a expressão das mesmas, comete-se, então, uma violência contra a criança. Ele 

compara a negação da mobilidade infantil à mesma situação em que se exige de um 

idoso que há algum tempo não pratica atividades físicas como correr alguns quilômetros 

em ritmo acelerado. O educador não costuma respeitar o ritmo da criança, que 

geralmente é bem mais acelerado que o seu. Ressalta o autor: “o interessante é que nós, 

professores, não suportamos a mobilidade da criança, mas queremos que ela suporte 

nossa imobilidade” (p. 12).  

De acordo com Emerique (2004), todas as teorias que tratam do jogo e da 

brincadeira apontam para o valor do lúdico como meio privilegiado de expressão e de 

aprendizagem infantil. Por que será que a brincadeira continua sendo vista pelos 

educadores como mero passatempo? Por que brincar e estudar não são concebidos como 

atividades complementares, mesmo com autores renomados da área da infância 

afirmando que a criança aprende brincando? Por que não consideram o papel sério que o 

brincar desempenha na formação integral da criança? 

Santos (2008), uma estudiosa da área da ludicidade, alega que os professores são 

unânimes em considerar a ludicidade um elemento fundamental para as exigências da 

educação, mas o conhecimento que os educadores adquiriram sobre o lúdico, o 

entendimento que têm, não foram suficientes para mudar as práticas pedagógicas 

vigentes. Não teriam, então, que ser repensados os cursos de formação de professores 

quanto a essa abordagem? Como os educadores podem ir para as salas de aulas darem 

aulas lúdicas se eles mesmos nunca passaram por uma experiência lúdica, ou aula 

lúdica, durante a formação acadêmica? Para Pereira e Bonfim (2006), o educador 

precisa de uma formação que lhe dê fundamentação teórica para sustentar os porquês de 

seu trabalho e, em particular, de algo que não se adquire apenas por meio da teoria, que 

é uma mudança afetiva, um olhar sensível e cuidadoso para essa criança em formação. 
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Apesar de muitos educadores não estarem conseguindo transpor os 

conhecimentos teóricos para a prática, a literatura lúdica aponta para a importância do 

brincar no processo de aprendizagem, mostrando que é possível ensinar a criança de 

forma prazerosa e significativa. A atitude do educador possui algumas características 

que fazem com que sua prática seja lúdica, diferenciando-a da pseudoludicidade que 

permeia muitas práticas pedagógicas. O aspecto primordial para reflexão de uma prática 

lúdica é pensar na criança. A infância deve ser a referência no planejamento das práticas 

pedagógicas. Para se projetarem práticas eficazes para o primeiro ano, o foco deve ser o 

mesmo – a criança. Se nos apropriarmos da afirmação de Luckesi (2007) de que “a 

atividade externa necessita de responder às necessidades internas” (p. 17) para propiciar 

ludicidade, vemos que todas as atividades que são planejadas tendo como foco a 

necessidade da criança são caracterizadas pelo lúdico. Para se planejar uma prática 

lúdica, torna-se essencial a seguinte pergunta: o que a criança necessita nessa fase? Para 

Pereira (2009), o educador precisa reconhecer acima de tudo que já foi criança e 

perguntar: “se eu fosse criança, o que seria mais importante fazer agora?” (p. 26).  

De acordo com Coragem (2006), é imprescindível que o educador proporcione à 

criança variadas oportunidades de expressão em diferentes linguagens, porque a criança 

não domina como os adultos a expressão verbal para manifestar seus pensamentos e 

sentimentos. O educador infantil, ressalta a autora, precisa manter uma atitude de 

respeito “à expressão desse pequeno ser que inicia seu diálogo com o mundo”, mas deve 

estar atento, pois “o desafio é saber selecionar proposta, materiais, temas, metodologias 

que atendam às necessidades das crianças naquele momento” (p. 93).  

Realmente, o grande desafio dos educadores do primeiro ano do EF é conhecer a 

criança com quem está trabalhando; conhecer suas singularidades, suas necessidades, 

para que sua prática, a seleção das atividades e a metodologia de trabalho contribuam 

para que essa criança se desenvolva de forma integral. Com um olhar sensível para a 

criança dessa faixa etária, variadas atividades que estimulam linguagens diferentes e a 

expressividade da criança podem ser levadas à sala de aula, proporcionando à criança do 

primeiro ano do EF uma experiência mais acolhedora no universo escolar: momentos de 

prazer, entrega e estímulo, em que a manifestação de sua corporeidade se revele em 

cada instante nessa etapa da infância que não pode ser “queimada”, mas vivenciada em 

sua plenitude. 

Pensar nas necessidades infantis requer uma atitude de renúncia da forma adulta 

de pensar, sentir e agir, e respeitar a forma de pensar, agir e sentir da criança. Entrar 
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nesse universo infantil “desarmado” de preconceitos que adquirimos quando nos 

tornamos adultos é aceitar que aprendemos com as crianças, que elas têm um ritmo 

diferente do nosso, que pensam de maneira diferente da nossa e agem também 

diferentemente. Enxergar as particularidades e diferenças infantis é garantir que a 

infância seja vivida plenamente e que o brincar seja concebido como manifestação 

presente da criança. Fortuna (2008) destaca as características de uma aula lúdica, na 

qual as expressões da criança podem ser consideradas: 

 

Nesta sala de aula convive-se com a aleatoriedade, com o 
imponderável; o professor renuncia à centralização, à onisciência e ao 
controle onipotente e reconhece a importância de que o aluno tenha 
uma postura ativa nas situações de ensino, sendo sujeito de sua 
aprendizagem; a espontaneidade e a criatividade são constantemente 
estimuladas (p. 116). 

 

A atitude do educador é que vai determinar a presença ou a ausência da 

ludicidade na sala de aula. Assim como não existe brinquedo ou objeto lúdico, não 

existe o professor lúdico. Em alguns momentos, o professor pode ter uma atitude lúdica; 

em outros, sua atitude pode se esvaziar do caráter lúdico, quando, por exemplo, ele age 

com autoritarismo, agressividade; quando faz do aluno um ser passivo, destituído de 

necessidades e conhecimentos. A sua postura, a forma de comportamento, de se 

relacionar e interagir com seus alunos determinarão a ausência ou a presença do lúdico 

na prática pedagógica.  

O lúdico é o oposto da obrigação. Ele tem início a partir de uma vontade. A 

criança precisa querer brincar; precisa querer realizar a atividade. As atividades que se 

alimentam da ludicidade não podem ser impostas às crianças. Elas devem ser 

estimuladas pelo educador para que a criança queira vivenciá-las. Se há imposição por 

parte do educador, deixam de ser atividades lúdicas, já que a função do lúdico é abrir 

caminho para que a criança manifeste sua criatividade, espontaneidade, expressividade, 

alegria do momento. De acordo com Olivier (2003), o objetivo primordial da ludicidade 

é a vivência prazerosa da atividade, pois o lúdico é espontâneo, diferindo, assim, “de 

toda atividade imposta, obrigatória; é aqui que prazer e dever não se encontram, nem no 

infinito, nem na eternidade” (p. 21).  

Outro aspecto relevante a ser destacado é que as atividades lúdicas não se 

restringem ao jogo e à brincadeira, podendo abranger outros tipos de atividades, como 

dinâmicas, atividades de artes plásticas, jogos dramáticos, exercícios de relaxamento, 
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respiração e atividades rítmicas, que possibilitam à criança momentos de prazer, entrega 

e integração. Todas as atividades que fogem a receitas e fórmulas do fazer pedagógico, 

a modelos prontos, a padrões definidos, a movimentos mecânicos, a músicas e 

coreografias da mídia e que possibilitam à criança ser criativa e expressiva, sujeito ativo 

do processo de aprendizagem, podem ser consideradas lúdicas. Não se encaixa, 

portanto, nesse contexto, nenhuma atividade dirigida pelo professor que possa tolher a 

expressão infantil e nenhuma “forma de lazer passivo e massificado, por não possuir o 

potencial de mobilização e renovação que caracteriza as atividades lúdicas” (PEREIRA, 

2006, p. 120). 

Muitos educadores reclamam da falta de recursos materiais para realizar uma 

aula lúdica, mas não é essencial que o professor tenha um aparato de recursos para que 

seus alunos vivenciem uma aula lúdica; a atitude do educador é que vai determinar a 

presença ou a ausência de ludicidade. Se falta ao educador material apropriado, o corpo 

da criança pode ser usado como fonte de ludicidade. Explorar o lúdico por meio do 

corpo da criança, que emite sons, movimentos, ritmos, traz ao educador uma gama de 

possibilidades que não se esgotam. Se, por exemplo, o educador permite que a criança 

crie seus movimentos, brinque com o ritmo da música, invente histórias, faça poesias, 

dance sem se preocupar com coreografias, crie seu desenho, explorando outros espaços 

além do espaço limitado do desenho mimeografado, utilizando cores e movimentos 

variados através de sua imaginação, que leia um texto expressando sua forma de 

compreendê-lo, mesmo que não seja a melhor interpretação (o exercício da 

racionalidade também pode ser lúdico), a criança está vivenciando a ludicidade, pois 

passa a ser respeitada na sua singularidade; sua expressão própria é estimulada e seu 

poder criativo tem lugar para manifestação. O que vai determinar a ludicidade na prática 

pedagógica não vai ser, então, a presença de músicas, brincadeiras ou jogos, porque, 

dependendo da forma como essas atividades são conduzidas pelo professor, pode não 

haver possibilidade nenhuma de a criança se autoexpressar. 

Pode ser observada, na prática de muitos professores, uma interpretação errônea 

do lúdico. Eles acreditam estar propondo atividades lúdicas, quando, na verdade, para a 

criança, não passam de atividades enfadonhas e castradoras de sua expressividade e 

criatividade. As músicas utilizadas como forma de manter a ordem e a disciplina na 

sala, como a música do silêncio, da boquinha fechada, da cabecinha na mesinha, são 

exemplos dessa pseudoludicidade, assim como as atividades mimeografadas, ainda 

massivamente presentes na rotina das crianças, que cerceiam a liberdade de criação. 



 84 

Nessas atividades em que as crianças têm sua liberdade cerceada pelo educador, 

ouvindo constantemente: “Não é assim que se brinca!”, “Está errado!”, o elemento 

lúdico que poderiam conter não tem abrigo. Nesse sentido, uma atividade cognitiva, 

como um trabalho literário, pode proporcionar às crianças muito mais prazer, se lhes é 

permitida a manifestação de sua expressão, do que uma brincadeira, por exemplo, em 

que o professor busca o tempo todo manter o controle sobre as crianças, restringindo 

seus gestos e movimentos.  

Outra característica considerável do lúdico, segundo Olivier (2003), é que este se 

baseia na atualidade: “ocupa-se do aqui e do agora, não da preparação de um futuro 

inexistente” (p. 22). Esse aspecto é muito interessante de ser destacado, porque, hoje, as 

escolas estão preparando cada vez mais precocemente as crianças para o futuro (exames 

e provas), postergando, assim, suas necessidades presentes, como o brincar. As 

atividades lúdicas preconizam não apenas o produto da atividade, o resultado que será 

obtido, mas a ação da criança, seu processo de desenvolvimento. Torna-se fundamental 

não o resultado, se a criança fez certo ou errado; o foco está na vivência, nos encontros 

que a criança está tendo com o seu corpo, nos seus momentos de ressignificação, de 

autoconhecimento, de conhecimento do outro; momentos de plena expressividade, em 

que se abrem possibilidades para que a criança faça novas descobertas e trilhe diferentes 

caminhos.  

O lúdico na prática pedagógica não pode ser considerado modismo ou 

passatempo, haja vista a importância deste para a formação e desenvolvimento da 

criança como vimos no capítulo anterior. Tanto brincar quanto aprender são necessários 

para a criança. O grande problema hoje são os dualismos postos na educação da criança, 

podendo ser ainda mais acentuado nas práticas do primeiro ano se os educadores não 

estiverem atentos para as necessidades da criança. Os educadores entendem que a ação 

do brincar exclui a ação de aprender. Realizando uma palestra sobre o lúdico no sexto 

período de Pedagogia, falei de como as crianças estão sendo prejudicadas pela atenção 

dada à preparação de um futuro distante, em que o professor se foca apenas no aspecto 

cognitivo, no processo de leitura e escrita, negligenciando o brincar. Logo após minha 

fala, uma aluna me surpreendeu com as seguintes perguntas: você não acha que as 

crianças que vivenciam esse tipo de educação, que não estiverem se preparando dessa 

forma (com foco no aspecto cognitivo), serão prejudicadas futuramente nos vestibulares 

e concursos? Elas não estarão concorrendo em desvantagem em relação às outras 

pessoas? Logo, percebi o dualismo em sua fala, como se eu estivesse tratando de forma 
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separada brincar e aprender. Pude explicar que não estava falando que no primeiro ano a 

criança não precisava ser alfabetizada; pelo contrário, a criança precisa aprender a ler, a 

escrever, a contar. Mas o problema que vejo, ou melhor, o que nos preocupa (já que essa 

também vem sendo uma preocupação de vários estudiosos da infância) é como esse 

processo de aprendizagem vem acontecendo. Se os estudos mostram que a ação do 

brincar não elimina o aprender, ao contrário, é um processo facilitador da 

aprendizagem, como negligenciar ou subtrair essa experiência da vida da criança? 

Na Pré-escola, como o próprio nome diz, acontece um processo de preparação 

da criança para a entrada na escola. Na maioria das escolas de EI, são oferecidas às 

crianças diversificadas atividades motoras, lúdicas e corporais, em que a coordenação 

motora da criança é desenvolvida e estimulada mediante, principalmente, a linguagem 

plástica (recorte, colagem, pintura, desenho etc.), num lento processo até a criança se 

apropriar da linguagem escrita. Na aquisição da linguagem verbal, não é muito 

diferente. Por intermédio do teatro, da música e dos contos literários, as crianças vão, 

aos poucos, se familiarizando com a linguagem verbal. Por meio de diferentes 

brincadeiras, a criança vai conhecendo seu próprio corpo, como também se apropriam 

de valiosos conceitos que lhe serão exigidos pela escola posteriormente. As noções de 

ritmo, lateralidade, equilíbrio, tamanho e quantidade, a criança as aprende brincando, 

sem perceber que está aprendendo.  

Para Gáspari (2004), “o brinquedo constitui-se mais como processo que produto, 

pois desafia a criança psicologicamente, envolve-a emocionalmente, requisita o 

aparelho motor, integra-a e faz com que ela se sinta integrada ao ambiente em que se 

encontra” (p. 154). Essa afirmação deve ser considerada, porque, na proposta do 

primeiro ano, além de a criança precisar desses pré-requisitos que contribuem para o 

processo de aprendizagem, aquisição da leitura e da escrita, ela precisa se sentir segura e 

acolhida. Ela necessita se integrar ao ambiente. E brincar facilita a adaptação da criança. 

O autor enfatiza ser a brincadeira algo extremamente sério para a criança, pois, ao 

brincar, 

 

a criança exercita sua afetividade, sua cognição, edifica suas atitudes e 
condutas sociais. Esses argumentos justificam a necessidade da 
(re)incorporação do jogo, do brinquedo e da brincadeira, no cotidiano 
escolar, com vistas à futura cidadania e autonomia pretendidas para os 
educandos (GÁSPARI, 2004, p. 165). 
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Se voltarmos à teoria walloniana, a criança até os sete anos não consegue ficar 

muito tempo na mesma atividade e na mesma posição, pois ela não está madura o 

suficiente para controlar suas ações, suas condutas motoras. O interessante é que a 

brincadeira contribui nesse processo de amadurecimento das condutas motoras da 

criança na medida em que exercita a aprendizagem do autocontrole, da disciplina; ajuda 

a criança a lidar melhor com a impulsividade, porque, ao brincar, a criança aprende a 

respeitar regras, que estão muito relacionadas às situações cotidianas. De acordo com 

Vieira, Carvalho e Martins (2009), em alguns jogos, as regras são explícitas. Mas a 

brincadeira de faz-de-conta também tem suas regras. Sendo assim, os autores afirmam: 

 

a aprendizagem do autocontrole, da autodisciplina, já pode estar 
começando a ocorrer desde quando uma criança brinca de faz-de-
conta, ainda que esta seja, ao mesmo tempo, uma situação na qual a 
criança desfrute de inteira liberdade. A questão a destacar aqui é que a 
criança escolhe obedecer às regras para poder brincar (p. 45). 

 

 Podemos ver o quanto o brincar contribui na formação e desenvolvimento 

integral da criança, para o desenvolvimento das dimensões intelectual, motora e afetiva, 

bem como para que a criança amadureça no seu tempo, sem apressar ou acelerar o ritmo 

e a singularidade da infância.  

São muitas as vantagens para que os educadores se apropriem dessa linguagem e 

a valorizem no cotidiano da sala de aula. Como bem coloca Olivier (2003), considerar o 

lúdico na prática pedagógica é reconhecer a especificidade da infância:  

  

[é] permitir que as crianças sejam crianças e vivam como crianças; é 
ocupar-se do presente, porque o futuro dele decorre; é esquecer o 
discurso que fala da criança e ouvir as crianças falarem por si mesmas; 
é redescobrir a linguagem dos nossos desejos e conferir-lhe o mesmo 
lugar que tem a linguagem da razão; é redescobrir a corporeidade ao 
invés de dicotomizar o homem em corpo e alma; é abrir as portas e 
janelas e deixar que a inclinação vital penetre na escola, espane a 
poeira, apague as regras escritas na lousa e acorde as crianças desse 
sono letárgico no qual por tanto tempo deixaram de sonhar (p. 23-24). 

 

De acordo com Bustamante (2004), as práticas educativas sempre deixam 

transparecer que tipo de criança se deseja formar e que elementos caracterizam a 

educação oferecida às crianças. Os elementos predominantes na prática do educador, 

como a corporeidade e a ludicidade, modificam a maneira de organizar e administrar a 
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escola, a estrutura física, o uso do tempo, a predominância das atividades e, 

principalmente, a atitude do educador para com o educando. 

No primeiro capítulo, pela análise dos documentos da proposta do EF de nove 

anos, pudemos constatar a inegável contribuição teórica inerente aos documentos 

quanto à preocupação com o desenvolvimento integral da criança e a preservação de 

elementos como a corporeidade e a ludicidade no ensino da criança do primeiro ano. De 

acordo com Guilherme (2009), é na prática que temos que acompanhar os subsídios 

para a concretização da proposta do primeiro ano, haja vista que a maioria das escolas 

não possui materiais e espaços para garantir experiências ludocorporais significativas. 

É na prática que podemos observar o eixo norteador da proposta pedagógica do 

educador do primeiro ano: que tipo de educação está sendo oferecida para essa criança e 

como a infância está sendo vivida nessa modalidade de ensino. No próximo capítulo, 

poderemos ver algumas facetas da realidade da criança no primeiro ano do EF a partir 

da análise da prática de duas professoras. 
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CAPÍTULO IV 
 

DESBRAVANDO CAMINHOS: ITINERÁRIO METODOLÓGICO 

TRILHADO  

 
A realidade social é como uma floresta da 
qual não se tem ‘um ponto de vista aéreo’ 
que permita tudo ver; pelo contrário, é 
preciso decidir entrar na floresta, tomar 
certos caminhos e trilhos particulares, 
sabendo que outros itinerários são 
possíveis.  

 
Tardif e Lessard (2007) 

 

Diante dos objetivos destacados na pesquisa, decidimos trilhar alguns caminhos 

mesmo sabendo que outros itinerários seriam possíveis. Não percorremos apenas um 

único trajeto. Alargamos nossos passos, trabalhando com diferentes fontes de métodos 

(análise documental, questionário, observação, entrevista, fotografia) e estabelecendo 

uma triangulação dos dados obtidos. De acordo com Alves-Mazzotti e Gewandsznajder 

(2005), “as pesquisas qualitativas costumam usar várias maneiras de obter seus dados. 

Quando buscamos diferentes maneiras para investigar um mesmo ponto, estamos 

usando uma forma de triangulação” (p. 173).  

Nesse processo de triangulação, a análise documental foi necessária diante da 

necessidade de conhecer a proposta pedagógica do EF de nove anos, especificamente as 

propostas para o primeiro ano. Vários documentos foram analisados: pareceres, leis, 

resoluções e material didático, objetivando conhecer mais a fundo essa proposta de 

inclusão da criança de seis anos no EF. De acordo com Lüdke e André (1986), a análise 

documental representa uma técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, além de 

complementar informações obtidas por outras técnicas. Os documentos incluem desde 

“leis e regulamentos, normas, pareceres, cartas, memorandos, diários pessoais, 

autobiografias, jornais, revistas, discursos, roteiros de programas de rádio e televisão até 

livros, estatísticas e arquivos escolares” (p. 38), tornando-se muito úteis nos estudos de 

caso. 

Além da análise documental que deu origem ao primeiro capítulo deste trabalho, 

foi realizada uma extensa pesquisa bibliográfica baseada em autores que sustentaram a 

discussão do segundo e terceiro capítulos desta dissertação. Objetivando contrastar duas 

práticas pedagógicas, a de uma professora que utiliza a corporeidade e a ludicidade em 
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sua prática e a de outra que não utiliza ou pouco utiliza esses elementos em sua 

metodologia de trabalho, optamos por fazer um estudo de caso múltiplo, que, de acordo 

com Bogdan e Bicklen (1994), acontece quando os investigadores estudam dois ou mais 

assuntos ou ambientes. Segundo os autores, a escolha de dois ou mais ambientes, como 

no caso desta investigação que se volta para duas turmas que apresentam características 

diferentes, quando o objetivo é contrastar esses dois ambientes, o estudo de caso se 

caracteriza pela comparação, passando o investigador a fazer, um estudo de caso 

comparativo: “dois ou mais estudos de casos são efetuados e depois comparados e 

contrastados” (p. 97). 

De acordo com Lüdke e André (1986), o estudo de caso deve ser escolhido como 

abordagem metodológica quando queremos estudar algo singular, que tenha um valor 

em si mesmo. Segundo os autores, a vantagem de fazer um estudo de caso qualitativo 

ou naturalístico, além de outras vantagens, como a de o leitor utilizar esse conhecimento 

para fazer generalizações e desenvolver novas ideias, novos significados, novas 

compreensões, está 

 

no seu grande potencial para conhecer e compreender melhor os 
problemas da escola. Ao retratar o cotidiano escolar em toda a sua 
riqueza, esse tipo de pesquisa oferece elementos preciosos para uma 
melhor compreensão do papel da escola e suas relações com outras 
instituições da sociedade (p. 23-24). 

 

André (2005) enfatiza que as técnicas mais utilizadas no estudo de caso são as 

mesmas usadas nos estudos sociológicos ou antropológicos, “como por exemplo: 

observação, entrevista, análise de documentos, gravações, anotações de campo” (p. 16). 

Mas, além dessas técnicas enumeradas pela autora, excetuando-se a gravação, 

utilizamos ainda o questionário, que foi um instrumento fundamental para a escolha de 

duas turmas do primeiro ano para a realização da pesquisa. 

 

4.1 Questionário 

 

O questionário (Anexo 1) construído contemplou questões objetivas e abertas, 

sendo dividido em duas partes: a) a primeira refere-se aos dados de identificação 

pessoal e profissional; e b) a segunda contempla os aspectos da rotina do educador e 

quais atividades predominam em sua metodologia de trabalho.  
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Para identificação da professora que utiliza, na prática pedagógica, metodologias 

mais lúdicas e corporais, a análise da segunda parte do questionário foi realizada 

levando-se em consideração: o predomínio e a frequência de atividades em que os 

elementos lúdico e corporal podem estar presentes: histórias, brincadeiras, jogos, 

trabalho em grupo, dança, música, artes plásticas (colagem, pintura, desenhos); a 

utilização de outros espaços físicos além da sala de aula; a disposição dos alunos em 

sala de aula; e aspectos que podem interferir na mobilidade corporal da criança. 

Para escolher a outra professora, que utiliza uma metodologia que contrasta com 

a da primeira, foram levados em consideração: a ausência e a pouca utilização de 

atividades que geralmente comportam em sua essência a corporeidade e a ludicidade; o 

uso de metodologias mais tradicionais, como a utilização do livro didático e aulas 

expositivas como único recurso metodológico de trabalho; a utilização, apenas, do 

espaço físico da sala de aula; e a disposição dos alunos somente enfileirados. 

 É relevante mencionar que somente a análise do questionário não nos permitiu 

constatar o eixo norteador da prática pedagógica do professor do primeiro ano do EF. 

Foi necessária a triangulação com outras metodologias, em especial a observação, para 

tal constatação, até porque, como já discutimos, o lúdico fica em nível da vivência e é 

percebido somente na prática. Assim, poderíamos realmente identificá-lo, apenas, com a 

observação da atitude do educador.  

A aplicação do questionário foi um instrumento fundamental para a escolha das 

duas professoras. Mesmo sabendo da possibilidade de os discursos das professoras não 

corresponderem às suas práticas, essa opção nos pareceu a mais viável na medida em 

que a escolha aleatória de duas práticas poderia não atender aos objetivos da pesquisa, 

levando em conta a maior probabilidade de analisar práticas que pouco diferem quanto à 

presença e ausência dos elementos referenciais para a análise. De acordo com Macedo 

(2005), a análise do questionário possibilita o conhecimento de determinados aspectos 

do perfil sociocultural e da prática dos professores pesquisados. Por ser complicado 

contrastar experiências entre sujeitos de diferentes realidades socioeconômicas e 

culturais, torna-se necessário conhecer o(s) sujeito(s) da pesquisa, levando em 

consideração esses aspectos. Fonseca (1999), também, enfatiza a necessidade de se 

combater o individualismo metodológico, presente nas pesquisas, ressaltando a 

relevância de contextualizar o sujeito da pesquisa, de o pesquisador compreendê-lo 

como um ser social.  
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Levando em consideração a afirmação de Macedo (2005) de ser complicado 

contrastar experiências entre sujeitos de diferentes realidades socioeconômicas e 

culturais, realizei a pesquisa nas escolas municipais da zona urbana de São João del-Rei, 

não abrangendo as escolas da zona rural. De acordo com os dados emitidos pela 

Secretaria Municipal de São João del-Rei no ano de 2009, as escolas rurais, além de 

suas singularidades, são organizadas com turmas multisseriadas, diferentes das escolas 

da zona urbana. Como meu interesse foi observar as práticas pedagógicas voltadas, 

especificamente, para a faixa etária de seis anos, não seria pertinente o contraste com tal 

realidade, por apresentar alunos com diferentes faixas etárias numa mesma turma, o que 

fugiria do objetivo da pesquisa. 

São João del-Rei possui 23 escolas de EF que já aderiram ao ensino de nove 

anos. Destas, sete são da zona urbana e 16 da zona rural. Os questionários foram 

aplicados no segundo semestre de 2009, nas sete escolas da zona urbana, que possuem 

um total de 17 professoras atuantes no primeiro ano. Destas que receberam o 

questionário, somente duas não o preencheram; por isso, não participaram da pesquisa. 

Dos 15 questionários analisados, podem ser considerados alguns aspectos do 

perfil e da prática dos educadores do primeiro ano do EF, que poderão ser conferidos 

nas Tabelas a seguir. 

 

Tabela 1 – Dados de identificação pessoal e profissional. 

 

Sexo Todas são mulheres. 

Estado Civil A maioria é casada. 

Faixa etária Possuem entre 28 e 55 anos. 

Religião Fé católica. 

Grau de instrução Todas possuem o terceiro grau de instrução. 

Curso de graduação Pedagogia (11), Normal Superior (2), História (1) e Matemática (1). 

Pós-graduação Doze possuem pós-graduação nas áreas: Práticas de Letramento e 
Alfabetização; Psicopedagogia (maioria); Supervisão Escolar, Orientação e 
Educação Infantil. 

Número de escolas em 
que trabalham 

12 trabalham em apenas uma escola e três em duas escolas. 

 

Cursos de 
aperfeiçoamento 

A maioria dos cursos de aperfeiçoamento realizados pelas professoras foi 
oferecida pela Secretaria Municipal de Educação (SME), sendo que uma 
delas, que atua na rede há três anos, nunca participou de nenhum curso de 
aperfeiçoamento. 
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Essa primeira parte do questionário nos fornece dados significativos para 

traçarmos o perfil do educador do primeiro ano do EF das escolas municipais de São 

João del-Rei. Podemos afirmar que todos os educadores são do sexo feminino, sendo 

que a quase totalidade apresenta mais de 30 anos de idade, o que representa um tempo 

maior de experiência na profissão. Com relação ao tempo em que trabalham com 

crianças em processo de alfabetização, das 15 professoras: seis trabalham acima de dez 

anos, cinco trabalham de três a seis anos, três trabalham de seis a dez anos e somente 

uma apresenta menos de três anos de experiência. Isso significa que as professoras que 

estão atuando no primeiro ano não são inexperientes.  

Nesse período de experiência na profissão docente, as professoras investiram na 

formação profissional, todas possuem nível superior de ensino, sendo que 80% das 

professoras possuem pós-graduação lato sensu. Gatti e Barreto (2009) constroem um 

cenário da profissão docente no Brasil, apresentando dados estatísticos – retirado do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2006 apud GATTI e BARRETO, 

2009) e da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios (PNDA, 2006 apud GATTI e 

BARRETO, 2009) – relativos aos professores que atuam no EF das escolas brasileiras, 

o que demonstra que 88,3% do quadro de professores do EF são mulheres, sendo que 

81,4% dos educadores do EF possuem nível superior de escolaridade e apenas 7,1% 

possuem mestrado e doutorado. Comparando os dados da pesquisa com os dados 

nacionais, vemos que as professoras apresentam nível de escolaridade acima da média 

nacional, já que todas têm nível superior de ensino. Com relação aos títulos de mestre e 

doutor, vemos que nenhuma delas está dentro desse pequeno número representativo 

apesar de terem continuado o processo de formação, buscando se especializar em áreas 

específicas, o que representa que a maioria não se contentou apenas com a formação 

superior.  

 

Tabela 2 – Rotina do primeiro ano. 

 

Predominância das Atividades 

Início da aula Acolhida, oração, calendário, rodinha, músicas, verificação de tarefas e 
histórias.  

2º momento  Atividades escritas relacionadas ao conteúdo trabalhado (Língua 
Portuguesa, Matemática, Geo-história e Ciências). 

Recreio Merenda e brincadeiras livres. 

Pós-recreio Uso de jogos, músicas, brincadeiras, parque, atividades de artes e repouso. 
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Analisando essa segunda parte do questionário, relativa aos aspectos da rotina do 

educador, das atividades predominantes em sua metodologia de trabalho, constatamos 

que existe um consenso na forma de organização e planejamento das atividades das 

professoras do primeiro ano. Poucas professoras fugiram ao padrão hierárquico das 

atividades, algumas inverteram a ordem das atividades, mas a maioria apresenta essa 

hierarquia quanto à divisão das atividades ministradas. O primeiro momento é marcado 

pela oração, escrita do calendário e verificação de tarefas; o segundo, pelo predomínio 

de atividades cognitivas relacionadas aos conteúdos didáticos; o recreio é caracterizado 

por praticamente todas as professoras pela merenda e brincadeira livre; e o último 

momento caracteriza-se pelo uso das brincadeiras, de atividades relaxantes, jogos e 

músicas, como última opção na prática dos educadores, ocupando o momento final da 

aula ou, quem sabe, reservadas para preencherem aqueles momentos finais, de espera 

até soar o alarme da saída.  

Vemos a ênfase dada às atividades cognitivas em detrimento das atividades 

corporais e lúdicas, o que demonstra uma desvalorização das últimas e o enaltecimento 

das primeiras. As atividades intelectuais passam a ser consideradas elemento primordial 

do processo de ensino e aprendizagem, enquanto as outras passam a ser vistas como 

elementos acessórios nesse processo, ficando à mercê da sobra de tempo. Essa divisão 

do tempo demonstra o que tem predominado no espaço-tempo da sala de aula, 

destacando-se, primeiro, a obrigação e, depois, o prazer, o que ilustra os dualismos que 

imperam na prática do educador, pois prazer e aprender são tratados de forma distinta 

na dinâmica pedagógica.  

Outro aspecto que os professores enfatizaram nos questionários foi a 

necessidade de caracterizar as brincadeiras do recreio como sendo livres, o que nos leva 

a entender que, em outros momentos, essas atividades são orientadas pelo professor. 

Não que exista algo de errado no fato de os professores orientarem as brincadeiras. Ao 

contrário. Pesquisas, como a de Debortoli (2009), apontam que as crianças gostam de 

brincar com os adultos, podendo estes fornecer-lhes novas experiências e 

conhecimentos na brincadeira. Mas, para o autor, não existe nada mais absurdo do que a 

necessidade de enfatizar que uma determinada brincadeira é livre, sendo a 

substantivação do brincar uma demonstração do quanto as brincadeiras são reguladas e 

normatizadas quando dirigidas pelo educador, consideradas por eles livres quando não 

estão sob sua direção.  
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Mesmo não ocupando um lugar privilegiado no espaço-tempo da sala de aula do 

primeiro ano, as brincadeiras estão presentes no cotidiano da criança. As professoras 

alegam utilizá-las mesmo que seja no último momento. Entretanto, somente na prática 

foi possível verificar se realmente elas estavam presentes e que espaço elas têm ocupado 

nessa modalidade de ensino.    

 

Tabela 3 – Metodologia de trabalho. 

 

Utilização do livro 
didático 

Apenas quatro professoras de diferentes escolas afirmaram utilizar o livro 
didático como suporte metodológico. 
 

Disposição dos 
alunos 

Em apenas duas escolas, ou seja, na sala de cinco professoras, são conservadas as 
mesinhas de quatro cadeiras comumente utilizadas na Educação Infantil. Uma 
professora afirmou manter seus alunos enfileirados e o restante dispõe seus 
alunos em círculo, grupos e duplas. 
 

Frequência da 
utilização do 
lúdico9 no trabalho 
de alfabetização 

Três professoras de diferentes escolas afirmaram utilizar todos os dias o lúdico 
no processo de alfabetização, 11 afirmaram utilizar em alguns dias da semana e 
uma afirmou utilizar uma vez por semana essas atividades no trabalho de 
alfabetização. 

Utilização de 
atividades 
corporais além do 
momento da 
Educação Física 
 

Treze professoras afirmaram utilizar atividades corporais com seus alunos além 
do momento da Educação Física, atividades do tipo: pular corda, jogar bola, 
corrida, relaxamento, danças, músicas coreografadas, ginástica historiada, 
psicomotricidade, teatro e expressão corporal. Uma professora não respondeu a 
essa pergunta e a outra afirmou não utilizar essas atividades em sua prática. 

 
 

Pelo discurso das professoras, podemos inferir que as atividades lúdicas, assim 

como as corporais, estão presentes no cotidiano do primeiro ano, uma vez que a Tabela 

3 nos aponta que 90% das professoras utilizam diversificadas atividades corporais com 

seus alunos além do momento da Educação Física. Essa Tabela também nos indica que, 

aproximadamente, 75% das professoras não realizam diariamente um trabalho integrado 

entre o lúdico e o processo de alfabetização. Apenas 20% afirmaram utilizar 

diariamente o lúdico nesse processo, demonstrando ser o lúdico, para a maioria das 

professoras, um elemento dispensável no processo de ensino e aprendizagem. 

A maior parte das professoras também alega não utilizar o livro didático nessa 

fase de ensino. Na observação das práticas pedagógicas, foi possível perceber que esse 

suporte metodológico tem sido utilizado pelas professoras. 

                                                 
9 Quando me refiro à utilização do lúdico, considero no questionário a utilização das seguintes atividades: 
brincadeiras, jogos, dinâmicas, danças, o teatro e a música no trabalho de alfabetização. 
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Com relação à disposição dos alunos, vemos que o mobiliário da EI foi mantido 

em apenas duas escolas, com mesinhas de quatro cadeiras. Nas outras escolas, as 

professoras dispõem seus alunos de formas diversificadas, procurando não mantê-los 

unicamente enfileirados. Mas uma das escolas que alegou utilizar as mesinhas da EI não 

as manteve no ano de 2010. Pude constatar a mudança quando observei a prática da 

professora, que justificou a mudança ocorrida devido à maior demanda de alunos no ano 

de 2010, havendo, então, a substituição das mesas da EI por carteiras individuais. 

Segundo a professora, a mudança foi favorável, pois as carteiras da EI eram do maternal 

e as crianças maiores ficavam com as pernas encolhidas. Pela análise do questionário, 

podemos afirmar que somente uma escola do município mantém a estrutura física da EI, 

mas não houve verificação do espaço físico das instituições.  

Particularmente, pela análise dessa segunda parte do questionário, foi possível 

selecionar as duas professoras: uma que nos apontou vivenciar uma prática lúdico-

corporal e a outra que nos apontou não vivenciar tal prática. Gostaria de destacar o que 

me ocorreu na fase de análise do questionário e da escolha das professoras, para que o 

pesquisador que buscar seguir esses passos metodológicos não venha a passar por 

percalços desnecessários. A escolha inicial da professora que mais se identificou 

mediante suas respostas com uma prática mais lúdica e corporal foi a de uma professora 

de 34 anos, pós-graduada em Psicopedagogia, que faz uso diário da ludicidade no seu 

trabalho de alfabetização, utilizando jogos, brincadeiras, histórias, música, artes 

plásticas e relaxamento como parte de sua metodologia. Ela utiliza outros ambientes 

físicos além da sala de aula. Seus alunos ficam dispostos em mesinhas com quatro 

carteiras, disposição utilizada pela EI. A outra professora escolhida inicialmente 

apresentou uma prática pouco pautada na ludicidade e na corporeidade. A educadora 

possui 42 anos, é pós-graduada em Alfabetização e Letramento e utiliza apenas uma vez 

por semana brincadeiras, jogos, dinâmicas e teatro no seu trabalho de alfabetização. Ela 

usa o livro didático na sua metodologia de trabalho, e seus alunos ficam dispostos em 

carteiras separadas, não-adaptadas para as crianças de seis anos, carteiras comuns 

utilizadas pelas outras crianças do EF.  

Para relembrar, eu apliquei os questionários no segundo semestre de 2009, a fim 

de realizar a observação no primeiro semestre de 2010, mas não estava nos meus planos 

a mudança de uma das professoras para lecionar em outra série no ano de 2010, e não 

mais no primeiro ano; por isso, não foi possível a participação dela na pesquisa. 
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Aconselho os educadores que forem utilizar essa metodologia a realizar a aplicação dos 

questionários e a observação consecutivamente no mesmo ano.  

Recorri, mais uma vez, aos questionários para uma segunda opção das 

professoras, já que a outra professora, também escolhida como representativa de uma 

prática lúdico-corporal, não pôde me receber em sua sala pela quantidade de estagiários 

que realizavam um projeto na sua sala. 

A professora Lúdica10 foi escolhida como representante de uma prática lúdico-

corporal pelo seguinte perfil apresentado no questionário. A professora tem 42 anos, 

possui pós-graduação em Práticas de Letramento e Alfabetização e trabalha em apenas 

uma escola há mais de seis anos, e há mais de três anos, especificamente, com crianças 

em fase de alfabetização. Ela participou de outros cursos além dos oferecidos pela 

Secretaria Municipal de Educação, não faz uso do livro didático e explora outros 

ambientes físicos além da sala de aula, preferindo que seus alunos trabalhem mais em 

grupo do que individualmente. Faz uso da ludicidade no seu trabalho, afirmando utilizar 

jogos, brincadeiras, histórias, música e artes plásticas em alguns dias da semana, além 

de atividades corporais, como ginástica historiada, relaxamento e música. Seus alunos 

ficam dispostos em mesinhas de quatro cadeiras, as mesmas utilizadas pela EI.  

A professora Austera11 possui 41 anos, tem pós-graduação em Supervisão 

Escolar e trabalha em apenas uma escola há mais de seis anos, e com crianças em 

processo de alfabetização há mais de dez anos. Já participou de cursos de 

aperfeiçoamento, mas não menciona quais cursos, não utiliza o livro didático e não 

responde à questão que pergunta se ela faz ou não alguma atividade corporal com seus 

alunos, que ficam dispostos em forma de “U”. Ela alega não utilizar os jogos no seu 

trabalho de alfabetização, mas afirma utilizar outras atividades lúdicas, como 

brincadeiras, histórias, música e artes plásticas em alguns dias da semana.  

Depois de escolhidas as professoras, o próximo passo foi entrar em contato com 

as escolas em que elas trabalham, buscando a colaboração das Direções e o apoio das 

mesmas para a concretização do próximo passo da pesquisa, a etapa de observação.  

  
                                                 
10 Nome fictício dado à professora que aponta vivenciar uma prática lúdico-corporal. A omissão do nome 
da professora deve-se ao motivo de preservar sua identidade. Busquei dar um nome para a professora que 
fosse representativo de uma prática lúdica, para que o leitor não se perdesse ou confundisse as professoras 
no decorrer do texto. 
11 Nome fictício dado à professora que não aponta vivenciar uma prática lúdico-corporal. Também foi 
dado um nome representativo para essa professora, pensado a partir das colocações de Maheu (2007), que 
destaca que a austeridade contrasta com a ludicidade, sendo o lúdico o oposto de austero, do que não 
permite diálogo, do que não permite entrega. “O austero não aprecia o brincar” (p. 8).  
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4.2 Entrando em contato com as escolas 

 

No início do período letivo do ano de 2010, obtive o primeiro contato com as 

Direções das escolas para pedir permissão,12 a fim de realizar as observações na sala das 

professoras escolhidas. A escola municipal em que a professora Lúdica trabalha situa-se 

em São João del-Rei, atendendo a alunos que moram próximos à escola, uma clientela 

de 904 alunos. A escola funciona nos três turnos. Na parte da manhã, possui 14 turmas, 

atendendo a alunos do EF do 5º ao 9º ano; à tarde, também são 14 turmas, que atendem 

às crianças do 1º ao 5º ano do EF, e à noite, oferece a Educação de Jovens de Adultos. 

A escola possui duas turmas de 1º ano, sendo a turma pesquisada composta por 25 

alunos.  

A outra escola, em que a professora Austera trabalha, também atende aos alunos 

que moram mais próximos à escola, oferecendo o EF do 1º ao 5º ano, atendendo, na 

parte da manhã, aos alunos do 3º ao 5º ano e, à tarde, aos alunos do 1º ao 3º ano do EF. 

A escola possui um total de 830 alunos divididos em 34 turmas: 13 de manhã, 16 turmas 

à tarde e cinco à noite. A escola possui seis turmas de alunos do primeiro ano do EF, 

totalizando 126 alunos nessa etapa de ensino, sendo que a turma pesquisada apresenta 

21 alunos. 

Esse primeiro contato com as Direções das escolas não se deu de forma muito 

receptiva. As Direções de ambas as instituições queriam saber se minha pesquisa traria 

algum retorno para as escolas. Pude estabelecer o combinado de que a dissertação seria 

o retorno para as escolas, representando um material de estudo, principalmente para as 

educadoras que atuavam no EF. Não expus o foco da observação para as Direções. E, 

para as professoras da pesquisa, enfatizei que o objetivo da observação seria com o 

intuito de conhecer a rotina do primeiro ano do EF. O não-detalhamento do foco foi 

proposital para que as professoras não simulassem nenhuma atitude ou comportamento 

em suas práticas quanto aos elementos corporais e lúdicos.  

Em nenhum momento antes do início da observação, entrei em contato com as 

professoras. Não as conhecia. O pedido de permissão das professoras se aceitariam ou 

não minha presença em suas salas se deu via Direções. Nas duas escolas, as Direções 

enfatizaram não obrigar as professoras a aceitarem estagiários ou pesquisadores em suas 

salas e que tinham todo o apoio das Direções se não quisessem aceitar. Mas as duas 

                                                 
12 Nesse primeiro contato realizado com as escolas, foi entregue uma carta de apresentação, solicitando a 
autorização das escolas para a realização da pesquisa.  



 98 

professoras se prontificaram em me receber em suas salas de aula, o que tornou possível 

a continuidade da pesquisa. 

A análise do questionário realizada não nos permitiu afirmar ou constatar o eixo 

norteador da prática pedagógica das professoras; apenas apontou duas vivências 

distintas que se caracterizam uma pelo uso e a outra pela pouca utilização da 

corporeidade e ludicidade na prática pedagógica. A constatação do eixo norteador da 

prática das educadoras só foi possível mediante a triangulação com outras metodologias, 

principalmente a observação, que nos permitiu verificar se os discursos das professoras 

realmente condizem com suas práticas. 

 

4.3 Observação 

 

De acordo com Vianna (2007), a observação é uma das mais importantes fontes 

de informação em pesquisas qualitativas em educação. Alves-Mazzoti e 

Gewandszmajder (2005) corroboram a preeminência desse método, apontando várias 

vantagens da observação:  

 

a) independe do nível de conhecimento ou da capacidade verbal dos 
sujeitos; b) permite ‘checar’, na prática, a sinceridade de certas 
respostas que, às vezes, são dadas só para ‘causar boa impressão’; c) 
permite identificar comportamentos não-intencionais ou inconscientes 
e explorar tópicos que os informantes não se sentem à vontade para 
discutir; e d) permite o registro do comportamento em seu contexto 
temporal-espacial (2005, p. 164).  

  

Como o objetivo da pesquisa foi analisar a prática pedagógica de duas 

professoras do primeiro ano, o campo de observação foi a sala de aula, que se destaca 

como um ambiente complexo, apresentando inúmeras dimensões a serem observadas. 

Para não correr o risco de ficar perdida em meio a tantas informações e elementos que 

se apresentam no cotidiano de uma sala de aula, organizei um roteiro para orientação 

dos pontos mais relevantes a serem observados, destacando os seguintes elementos: 

• o eixo norteador da prática pedagógica da professora; 

• que tipo de atividades sobressaem na sua prática, atividades que 

contemplam a formação integral (cognição, motricidade e afetividade) da 

criança ou se há predomínio daquelas estrita ou prioritariamente 

cognitivas; 
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• a organização da rotina no primeiro ano em relação à dimensão corporal 

e lúdica; 

• a organização do espaço escolar em relação ao movimento da criança; 

• as relações que se estabelecem entre a professora e os alunos. 

 

Para analisar dados de natureza não-verbal – diferentes manifestações corporais, 

comportamentos, expressões gestuais e lúdicas na dinâmica da sala de aula, a interação 

entre professor e aluno não-verbalizada –, a observação se destacou como uma técnica 

metodológica valiosa na coleta dos dados. “A observação, entre as várias possibilidades 

de mensuração de comportamento não-verbal, é, sem dúvida, como anteriormente foi 

dito, a metodologia que revela maior potencialidade” (VIANNA, 2007, p. 66).  

Para não perder as informações que foram sendo coletadas durante as 

observações, foi utilizado como instrumento de registro o diário/caderno de campo, que, 

de acordo com Prado (2005), traz possibilidades de anotar sentimentos, emoções e 

relatos de vivências dos momentos mais livres e afetivos. As notas de campo foram 

realizadas imediatamente, na medida do possível, para não se perderem fatos ou dados 

essenciais. Destaco “na medida do possível”, porque, em algumas situações em que as 

professoras solicitavam minha ajuda, ou em outras situações constrangedoras, por 

exemplo, durante algum conflito que acontecia entre professor-aluno, os acontecimentos 

não eram imediatamente registrados, ainda mais se a professora estivesse próxima de 

mim ou me observando. Nesses casos, anotava apenas algumas palavras ou frases (a fim 

de lembrar o fato), para, em um momento mais propício, registrar o acontecido. 

As observações das duas práticas pedagógicas aconteceram no primeiro semestre 

do ano de 2010, durante os meses de março, abril, maio e junho. Foram quatro meses de 

observações realizadas quatro vezes por semana, duas vezes por semana em cada sala, 

em tempo integral, do início ao final da aula, perfazendo um total de 200h de 

observação, 100h em cada uma das turmas. Como meu objetivo era contrastar as 

práticas, procurei estabelecer o mesmo número de horas e dias de observação para 

ambas as turmas. Os dias da semana não eram combinados com as professoras. Elas só 

sabiam que eu iria dois dias da semana. Procurei não manter uma ordem dos dias. Havia 

semana em que eu ia dois dias consecutivos; outra semana, intercalava os dias. Assim, 

pude conhecer como as atividades pedagógicas se distribuíam no decorrer da semana. 

Com relação ao tempo de permanência na instituição, não foi possível realizar uma 

permanência longa nas salas das professoras, pois a Direção de uma das escolas 
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autorizou a observação durante o período de três13 meses. Devido a essa exigência, 

permaneci o mesmo tempo nas duas instituições: quatro meses. Foi um período 

condensado de tempo, mas em que procurei captar e relatar pontos de vista e dados 

relevantes de cada um dos casos. 

Tive que ter cuidado constante ao analisar a prática das duas professoras, para 

não ver a prática da professora Austera como um aglomerado de faltas, como se 

realmente os elementos corporais e lúdicos estivessem excluídos de sua prática, porque 

eu poderia me deparar com uma outra realidade, diferente da que me foi apresentada no 

questionário. O mesmo cuidado foi tomado ao observar a prática da professora Lúdica, 

para não correr o risco de ver apenas os aspectos favoráveis que confirmassem a 

primeira abordagem e não enxergar outros aspectos de sua prática.  

A fim de aumentar a expressividade dos dados, como é proposto por Vianna 

(2007), foi realizada uma triangulação da observação com outras fontes de dados, como 

a entrevista e a fotografia, que serão comentadas no item a seguir. 

 

4.4 Entrevista e fotografia 

 

Durante o período de observação, foram realizadas entrevistas (Anexo 2) com as 

professoras para aprofundar algumas questões abordadas no questionário e outras que 

foram surgindo no decorrer das observações. Pádua (2000) refere-se à entrevista como 

um dos procedimentos mais usados em pesquisa de campo, uma vez que ela “pode ser 

utilizada com qualquer segmento da população (inclusive analfabetos) e se constitui 

como técnica muito eficiente para obtenção de dados referentes ao comportamento 

humano” (p. 66). Outra vantagem desse instrumento metodológico, segundo Lüdke e 

André (1986), é a captação imediata da informação desejada. Para as autoras, 

 

uma entrevista bem-feita pode permitir o tratamento de assuntos de 
natureza estritamente pessoal e íntima, assim como temas de natureza 
complexa e de escolhas nitidamente individuais. Pode permitir o 
aprofundamento de pontos levantados por outras técnicas de coleta de 
alcance mais superficial, como o questionário (p. 34). 

 

Foi realizada com as professoras uma entrevista semiestruturada e informal, que 

se caracteriza, de acordo com Rosa e Arnoldi (2006), pela “realização das perguntas de 

                                                 
13 Consegui permanecer um mês a mais do que o combinado, permanecendo na escola durante quatro 
meses. 
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acordo com o contexto, sem que haja uma seleção prévia de temas e uma redação prévia 

das perguntas a serem feitas” (p. 34). A entrevista qualifica-se como informal pelo 

modo como foi aplicado às educadoras. Devido ao excesso de trabalho do educador no 

seu cotidiano da sala de aula, reuniões extraclasses e atendimento aos pais no final da 

aula, não houve um tempo reservado para a entrevista. Ela aconteceu na forma de uma 

conversa com as professoras nos últimos meses da observação. Sem perceberem que 

estavam sendo entrevistadas, eu perguntava sobre algumas questões e temas que 

gostaria de saber. Embora tivesse um roteiro de entrevista, não o utilizei formalmente. 

Nos momentos oportunos, na hora da merenda, no momento da Educação Física, 

dirigia-me à professora e fazia alguns questionamentos, cujas respostas eram anotadas 

no caderno de campo com minhas próprias palavras. Desse modo, as professoras se 

sentiam bem à vontade para responder aos meus questionamentos. Acredito que não 

somente por terem sido feitos informalmente, mas porque elas me conheciam um pouco 

mais. De acordo com Rosa e Arnoldi (2006, p. 22):  

 

a confiabilidade é um aspecto relevante da Entrevista, sendo 
responsável, em grande parte, pela validação dos dados coletados. O 
maior enfoque, neste âmbito, deverá centrar-se na cordialidade que 
conduzirá a uma inter-relação de confiança. Ocorrendo o contrário, a 
Entrevista estará, consequentemente, fadada ao insucesso. 

 
 

André (2005) concorda com essa ideia ao afirmar a importância de estabelecer 

um clima de confiança para que as informações fluam mais naturalmente, a fim de que o 

entrevistador possa ir mais a fundo em determinados aspectos da entrevista. Busquei 

proporcionar esse clima de confiança e naturalidade durante minhas conversas com as 

professoras. No entanto, não podia deixar de fora a ética do meu trabalho, utilizando 

suas falas sem o consentimento das mesmas. Foi, então, que realizei um roteiro formal 

com as perguntas que previamente nortearam meus questionamentos e transcrevi, 

abaixo de cada pergunta, as respostas que elas haviam me concedido ao longo daquelas 

conversas informais e pedi que elas lessem, perguntei se concordavam com o que estava 

escrito, se queriam modificar alguma coisa ou acrescentar, como ainda pedi a permissão 

para utilizar suas respostas no meu trabalho. Depois de terem lido, ambas as professoras 

fizeram acréscimos em suas respostas, modificaram algumas palavras, mas não houve 

nenhuma alteração que contradissesse as respostas anteriormente dadas.  
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Além das entrevistas, a máquina fotográfica digital foi um instrumento de 

registro fundamental na pesquisa pois, por meio dela, foi possível captar as imagens 

corporais das crianças durante as práticas das professoras, o ambiente físico da escola e 

as atividades desenvolvidas durante a aula. As fotografias foram tiradas com a 

permissão das professoras regentes e, principalmente, com a autorização14 dos pais ou 

responsáveis pela criança. As imagens das crianças cujos pais não assinaram os bilhetes 

de autorização ou não permitiram o registro fotográfico de seus filhos não foram 

utilizadas no trabalho.  

A fotografia está intimamente ligada à investigação qualitativa. De acordo com 

Bogdan e Bicklen (1994), apesar de algumas desvantagens e cuidados que o investigador 

precisa ter em utilizar esse instrumento de pesquisa, as fotografias dão-nos fortes dados 

descritivos, podendo ser utilizadas para compreender o subjetivo e serem analisadas 

indutivamente, permitindo ao investigador compreender e estudar aspectos da vida que 

não podem ser investigados mediante outras abordagens e enfatizando que as imagens 

dizem mais do que palavras. Segundo os autores, 

 

a utilização mais comum da máquina fotográfica é talvez em 
conjunção com a observação participante. Nesta qualidade é a maior 
parte das vezes utilizada como um meio de lembrar e estudar detalhes 
que poderiam ser descurados se uma imagem fotográfica não estivesse 
disponível para os refletir. As fotografias tiradas pelos investigadores 
no campo fornecem-nos imagens para uma inspeção intensa posterior 
que procura pistas sobre relações e atividades (p. 189). 

 

A utilização da entrevista e da fotografia como instrumentos metodológicos 

significou uma fase da coleta de dados em que foi possível capturar gestos, vozes, 

expressões não-verbais, cores, sons e fazer uma triangulação com as outras fontes de 

dados.  

Todos os dados obtidos por meio do caminho metodológico que trilhamos foram 

analisados tendo por base os estudos desenvolvidos. A análise dos dados, que poderá ser 

acompanhada no próximo capítulo, deu-se de forma comparativo-reflexiva, e procurei 

me valer, além dos pressupostos teóricos, da intuição, criatividade e sensibilidade para 

“apreender os significados, os valores, os sentimentos e as representações” (ANDRÉ, 

2005, p. 41) contidos em cada prática pedagógica.  

 

                                                 
14 A professora mandou para os pais um bilhete que havia feito com o objetivo de obter a autorização ou 
não dos pais para utilização das imagens. 
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CAPÍTULO V 

 

ENTRANDO EM CONTATO COM A REALIDADE: ANALISANDO E 

CONTRASTANDO PRÁTICAS DO PRIMEIRO ANO  

 
É esse movimento de vai-e-vem da empiria 
para a teoria e novamente para a empiria, 
que vai tornando possível a produção de 
novos conhecimentos. 
 

                        Marli Eliza D. de André 
 

Por meio da metodologia adotada, conhecemos facetas da prática pedagógica de 

duas professoras do primeiro ano do EF. Digo facetas pela complexidade que 

caracteriza o ambiente escolar, não sendo possível captar todos os elementos do 

contexto educativo.  

Observando de perto as professoras, percebemos alguns aspectos de suas 

práticas: se a proposta legal do EF de nove anos foi incorporada ao cotidiano da sala de 

aula e se realmente a visão integral da criança e o seu direito à brincadeira têm sido 

preservados. Percebemos, também, que tipo de relação as professoras estabelecem com 

seus alunos: se baseada no afeto, na compreensão ou em métodos autoritários e atitudes 

repressivas. Com relação à metodologia de trabalho adotada, apreender se há ênfase na 

formação integral da criança, considerando-se sua corporeidade, ou se está focada em 

apenas uma dimensão humana; por exemplo, no aspecto cognitivo. Percebemos, ainda, 

a organização do ambiente em relação ao movimento da criança, entre outros aspectos 

que possibilitaram a identificação da corporeidade e da ludicidade em tais práticas, e as 

implicações destas na formação e desenvolvimento da criança.  

Todos esses aspectos foram analisados mediante teorizações progressivas em um 

processo interativo com a coleta de dados, neste “vai-e-vem” da teoria para a empiria, e 

vice-versa, das leituras sucessivas das anotações do diário de campo, das entrevistas, 

dos questionários e das imagens fotográficas capturadas, sendo criadas categorias de 

análise apresentadas em forma de tópicos ao longo deste capítulo para facilitar a 

apresentação dos dados e a comparação das práticas. A análise não se restringiu apenas 

ao que está explícito no material coletado, mas, como sugerem Lüdke e André (1986), 

procurei ir mais a fundo, “desvelando mensagens implícitas, dimensões contraditórias e 
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temas sistematicamente ‘silenciados’” (p. 48), o que tornou possível, além da 

confirmação das teorias, gerar novos conhecimentos. 

 

5.1 Respeito às necessidades da criança e sua repressão  

  

As crianças, como seres integrados, solicitam que seus desejos intelectuais, 

afetivos, motores, mas também fisiológicos, sejam atendidos no ambiente da sala de 

aula. A forma distinta como as professoras lidaram com essas necessidades chamou-me 

a atenção. 

Na prática da professora Lúdica, as necessidades fisiológicas, como comer, 

beber e urinar, entre outras necessidades, foram tratadas de uma forma bem natural. No 

início do ano, a professora estabeleceu um horário para levar as crianças ao banheiro. 

Por volta das 14h10min às 14h25min, pedia às crianças para fazerem uma fila, tomava-

as pela mão e as levava ao banheiro e ao bebedouro para tomarem água. Depois de um 

tempo, a professora não mais as levava. Ela permitia que elas fossem sozinhas. 

Mantendo o mesmo horário, sem que as crianças solicitassem, ou pedissem, para ir ao 

banheiro, a professora falava: “Vamos dar uma paradinha para ir ao banheiro.” As 

crianças paravam a atividade e iam ao banheiro mandadas pela professora em grupos. 

Era muito difícil ouvir uma criança pedindo para ir ao banheiro. Mas quando isso 

acontecia, geralmente, mais ao final da aula, a professora permitia a ida da criança ao 

banheiro. 

O horário da merenda também ocorria de forma muito tranquila. No início da 

aula, a professora perguntava quem comeria a merenda da escola e quem compraria 

merenda na cantina. No horário da merenda, 15h25min, que ocorria antes do recreio, a 

professora servia a merenda para as crianças, podendo as mesmas repetirem se tivessem 

vontade. Não havendo mais, a professora pedia que a criança fosse pegar mais na 

cantina. A professora não se importava se elas não quisessem comer toda a merenda do 

prato; afinal, não tinham sido elas que se serviram. As crianças aproveitavam esse 

momento para dividirem a merenda, para conversarem ou, para quem não quisesse a 

merenda da escola, irem até a cantina comprar o lanche. Quando a professora colocava 

música para as crianças nesse momento, o que não acontecia sempre, não demorava 

muito para o lanche ser saboreado no ritmo do balançar do corpo, pois algumas delas 

levantavam de suas cadeiras e começavam a se mexer nos compassos da melodia. 
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Já na prática da professora Austera, as necessidades fisiológicas não foram 

tratadas de forma natural. Houve controle e impedimento de muitas manifestações das 

crianças, como se observa nos relatos a seguir: 

 

Pedro15 falou enquanto copiava do quadro: Tia, posso fazer xixi, estou 
muito apertado! 
A professora respondeu: Não! Não pode! Senão você vai ficar muito 
atrasado! (Registro em Diário de Campo, 01/03/10). 

 

Mesmo depois desse episódio, que evidencia a preocupação da professora em 

que o aluno copie tudo do quadro no tempo determinado, postergando a necessidade da 

criança de ir ao banheiro, uma outra criança precisou chorar, falando que a barriga 

estava doendo, para a professora deixá-la ir ao banheiro. Nessa última situação, a 

professora deixou a criança sair da sala somente porque a manifestação do desejo de 

urinar veio seguida do choro.  

Uma outra situação em que tive que me segurar muito para não intervir se deu da 

seguinte forma: 

 

Rodrigo falou: Tia, posso ir ao banheiro?  
A professora regente respondeu: Não! Chegou agora! Olha o 
combinado! (13h50min). 
A criança insistiu em falar com a professora, levantou e se dirigiu até 
ela.  
Ela então respondeu: Eu não falo com ninguém em pé! 
A criança sentou e levantou o dedo para pedir à professora, que não 
percebeu seu dedo levantado. 
A criança já estava desesperada, colocava as mãos no órgão genital, 
abaixava a cabeça na mesa. Percebi que ele não conseguia se 
concentrar na atividade, como demonstram as Fotos 1 e 2 expostas a 
seguir. 
A criança relutou com essa situação durante 30 minutos na sua 
carteira. Não resistindo, foi mais uma vez até a professora pedir 
novamente para ir ao banheiro, que, dessa vez, permitiu a ida da 
criança.  
A criança voltou aliviada e começou a realizar a atividade, que não 
conseguiu realizar durante o período em que estava retendo a urina 
(Registro em Diário de Campo, 15/03/10). 
 

 

 

                                                 
15 Nome fictício para preservar a identidade da criança. Todos os nomes apresentados neste capítulo são 
fictícios, tanto das crianças como das professoras, como já foi evidenciado no capítulo anterior. 
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A paralisação da criança diante da atividade escrita e a concentração unicamente 

no controle da urina podem ser compreendidas pela interdependência das partes 

postulada por Reich (1975). Como, para o autor, corpo e mente são dimensões 

integradas, o que se passa em uma das partes se reflete na outra. A estagnação da urina 

não representa uma retenção somente biológica. Como o aspecto cognitivo da criança 

não funciona separadamente do físico, a retenção ou o bloqueio da urina representa 

também uma estagnação de seus pensamentos, que só começaram a fluir depois que a 

criança utilizou o banheiro. Regulando-se seu estado físico, consequentemente houve 

uma organização dos seus pensamentos, fazendo com que voltasse a se concentrar na 

atividade cognitiva. 

 

Foto 1: Expressão de dispersão durante a retenção da urina (15/03/10). 
Fonte: Mariana de Oliveira. 
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A Foto 2, que foi tirada pouco antes de a professora deixá-lo ir ao banheiro, 

mostra a criança com as pernas cruzadas e segurando o órgão genital para não urinar na 

roupa. Ele já estava se contorcendo na carteira, não suportando mais aquela situação, 

mas até o final procurou reter a urina, pois não era só a roupa molhada que a criança 

queria evitar, mas sua imagem estava em jogo diante das outras crianças. 

 De acordo com Reich (1975), a criança submetida ao controle de suas 

manifestações naturais, especialmente quando são repetidas essas situações conflituosas, 

como controlar a urina, pode vir a sofrer traumas e bloqueios. Além de representar uma 

situação incômoda, que pode causar dores físicas na criança, como também bloqueios 

momentâneos do pensamento durante a retenção da urina, interferindo na aprendizagem 

na medida em que não consegue escrever e colorir, essa situação pode vir a causar na 

criança bloqueios emocionais diante do constrangimento de urinar na roupa diante dos 

colegas. Foi o que ocorreu, três dias após esse episódio, no dia 18/03/10. A mesma 

criança, às 14h35min, novamente pediu para ir ao banheiro. A professora não deixou, 

mas dessa vez ele não conseguiu segurar a urina. Às 14h50min, começou a fazer xixi na 

roupa, tendo que ir à Secretaria para se trocar.  

Essa situação representa também uma falta de percepção corporal da professora. 

O corpo da criança “falava”, demonstrando contenção, desespero, falta de concentração. 

A professora, no entanto, envolvida nos seus afazeres, não observou a expressão 

 

Foto 2: Expressão de desespero durante a retenção da urina (15/03/10). 
Fonte: Mariana de Oliveira. 
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corporal do menino, que deixava claro não ser um pedido banal ou desculpa para sair da 

sala, mas uma necessidade real que precisava ser atendida. 

Com relação às necessidades de fome e saciamento da criança, a professora 

Austera intervinha sem respeitar a fala infantil. No início da aula, a professora 

perguntava para as crianças quem iria querer a merenda da escola e, na hora da 

merenda, que ocorria após o recreio, era a professora quem servia as crianças. No 

entanto, quando uma criança não quis o restante da merenda ocorreu a seguinte 

situação: 

 
Luan devolveu o prato para a professora com um resto de merenda 
dentro. A professora não aceitou o prato, dizendo: Pode voltar para o 
lugar e comer tudo! 
A criança voltou para seu lugar com expressão de angústia e tentou 
comer um pouco mais; mas, satisfeita, tentou novamente devolver o 
prato para a professora. 
A professora não aceitou o prato, dizendo: Você ainda não comeu 
tudo! 
A criança voltou para o seu lugar chorando e começou a 
empurrar a comida pela boca e a chorar ao mesmo tempo, não 
suportando mais. Novamente, a criança tentou entregar o prato 
para a professora. 

A professora não aceitou e falou: Ainda tem um restinho! 
A criança resmungou: Ah, não! E então voltou para seu lugar e 
comeu o resto da comida chorando. 

A professora falou comigo: Viu, Mariana? Antes eles não comiam a 
merenda da escola, por isso a gente tem que insistir para eles 
comerem tudo (Registro em Diário de Campo, 23/03/10). 

 

Esse episódio se repetiu com outra criança, que foi proibida de comer a merenda 

que trouxe de casa antes que comesse primeiro toda a merenda da escola. Recorrendo a 

Reich, Gang (s/d) enfatiza que a criança sabe quanto e quando comer, mas o adulto 

sempre tem uma tendência a controlar e a intervir na vontade da criança, destacando 

ainda: 

 

Muitos não percebem sequer e estão seguros de que a criança não sabe 
o quanto pode comer e quando deve parar. Mais tarde, na vida, se 
desenrola uma luta tremenda: as crianças ficam ou muito gordas, ou 
muito magras, e cada uma delas teve alguém que girava ao seu redor e 
lhe dizia o que e quando comer, e isto tornou a vida deles insuportável 
(p. 5). 

 

Pela fala final da professora, podemos inferir que ela agiu como se estivesse 

fazendo o melhor para a criança, pois ele ter comido tudo era uma conquista para ela, 
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que já presenciara alguns de seus alunos não comerem a comida da escola. Entretanto, 

sua atitude não deixa de ser uma relação de desrespeito para com a criança, à sua 

vontade e ao direito de dizer não. Depois desse episódio, pensei que a criança não 

pediria mais a merenda da escola. Isso, no entanto, não aconteceu. Mas com a repetição 

frequente desse tipo de situação, ela pode vir a não querer mais a merenda, pois o 

excesso de controle pode provocar distúrbios psíquicos e físicos na criança. De acordo 

com Gang (s/d), a criança pode perder o equilíbrio entre o desejo de comer e a 

satisfação, podendo ou ficar muito gorda, ou muito magra. 

 Essa capacidade de a criança saber quando comer e quando parar de comer é 

explicada pelo princípio reichiano de autorregulação, que se baseia na aptidão que a 

criança tem de administrar suas necessidades sem a interferência do adulto. Reich 

observou que as crianças que tinham um desenvolvimento saudável tinham essa 

competência de desenvolver um comportamento natural e regulado diante de suas 

necessidades. Isso nos remete à importância da intervenção do educador, que tanto pode 

contribuir para preservar um comportamento regulado e saudável da criança quanto para 

a instauração de neuroses infantis, nesse caso, podendo a criança vir a desenvolver 

distúrbios provocados pelo excesso de intervenção e controle da alimentação, como é o 

caso da anorexia (diminuição ou falta de apetite) ou da bulimia (apetite insaciável). 

O bocejo, que é uma reação fisiológica da criança, também era controlado pela 

professora Austera. Quando uma criança bocejava, ela logo dizia: “Olha a falta de 

educação!” A professora interpretava essa manifestação como falta de cortesia, 

ausência de bons modos. Mas Wallon (1995b) explica que o bocejo tanto pode 

representar uma disposição afetiva da criança, simbolizando cansaço e tédio, por 

exemplo, diante da aula, como pode constituir uma reação fisiológica que depende de 

disposições orgânicas, o que foge, no entanto, ao controle da criança. 

 

5.2 Corpos desobedientes 

 

Ambas as professoras demonstraram demasiada preocupação com a postura das 

crianças que não conseguiam se manter na posição exigida por elas. Austera impunha a 

obediência às regras posturais de forma mais rígida, enfatizando: 

  

Melissa, chega sua cadeira para frente. O pezinho não é na cadeira! 
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Enquanto dava visto nos cadernos de tarefa, a professora chamou a 
atenção de Daniel: A cadeira não é para o pezinho assentar. É para 
você assentar. Falou em seguida com outra criança: Eu não quero que 
passe debaixo da cadeira. Se eu te ver passar de novo, você vai ficar 
sem brincar (Registro em Diário de Campo, 25/03/10). 
 
Não quero ninguém em pé! Rodrigo, a gente não recorta em pé! 
(Registro em Diário de Campo, 10/06/10). 
 
Algumas crianças faziam uma atividade de completar e colorir os 
números, algumas a faziam com as pernas cruzadas na cadeira. A 
professora viu e falou: O pezinho não senta na cadeira. Se eu ver de 
novo, vocês vão ficar sem recreio! (Registro em Diário de Campo, 
18/03/10). 

 

As crianças não podiam ficar em posições diferentes durante as atividades 

escritas, de colorir e desenhar, pois a professora mantinha um controle postural das 

crianças, não permitindo que elas ficassem em pé, com as pernas cruzadas, com o pé na 

cadeira. Ela observava e chamava a atenção das crianças sempre que elas descuidavam 

da posição exigida como correta. Caso não respeitassem a ordem, o recreio era 

ameaçado. Mas a posição exigida pela professora não parecia a mais confortável para 

muitas crianças, principalmente para as menores, devido à falta de apoio para os pés 

pelo tamanho da carteira, como mostra a Foto 3 tirada na hora do recreio. As crianças 

maiores mantinham os pés no apoio das carteiras (indicado com seta na Foto 3), pois a 

altura do mobiliário não permitia que os pés das mesmas se apoiassem no chão, o que 

aponta a falta de adaptação do mobiliário para as crianças dessa faixa etária. 
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Foto 3: Falta de apoio para os pés na postura exigida (23/03/10). 
Fonte: Mariana de Oliveira. 

 

A professora Lúdica também se preocupava com a postura das crianças, 

enfatizando que as crianças deveriam assentar com as pernas debaixo da carteira, com o 

corpo reto, como demonstram os relatos abaixo: 

A professora falou para uma criança que estava ajoelhada na cadeira: 
Vocês ficam assentados com esta postura da Educação Infantil. Vocês 
vão ficar tortos. Vocês estão crescendo. Têm que assentar direitinho! 
(Registro em Diário de Campo, 28/04/10). 
 
A professora falou para as crianças: Cadeira é para assentar. Não 
quero ver ninguém ajoelhado ou agachado na cadeira! (Registro em 
Diário de Campo, 24/03/10). 

 

As crianças estavam sempre sendo lembradas de como deveriam se sentar e 

também que não mais poderiam se manter na posição que costumavam ficar na EI, 

segundo a professora. Mas os corpos teimosos e desobedientes das crianças logo 

esqueciam o acordo e se acomodavam em variadas posições para escrever, colar, 

recortar, desenhar, porque, apesar de a professora chamar a atenção das crianças quanto 

à forma que deveriam se assentar, ela não as obrigava a ficarem na postura desejada. As 

fotos a seguir retratam a desobediência dos corpos. 
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Entre as características apontadas por Barbato (2008) para descrever a criança 

nessa faixa etária na sala de aula, além da grande movimentação pela sala, a autora 

destaca que elas “quase se deitam nas mesas quando tentam resolver a atividade” (p. 

24), como demostra a postura de Davi durante a realização de uma atividade no livro 

didático. 

 

Foto 4: Postura – debruçado sobre a mesa (16/04/10). 
Fonte: Mariana de Oliveira. 

  

Foto 5: Postura ao recortar (23/06/10). 
Fonte: Mariana de Oliveira.  

Foto 6: Pés sob o corpo (30/03/10). 
Fonte: Mariana de Oliveira. 
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Essas fotos demonstram as variadas posturas adotadas pelas crianças ao 

realizarem as atividades cognitivas. A Foto 5 demonstra todo o alongamento do corpo 

da criança para recortar. Até mesmo seus pés se elevam, tornando-se a tesoura uma 

extensão do seu corpo, que se flexibiliza, facilitando a coordenação motora para realizar 

o recorte da margem. 

Vemos que, devido à flexibilidade postural permitida pela professora Lúdica, 

seus alunos escolhem as posições mais adequadas e confortáveis para realizarem as 

atividades. Mesmo não estando na posição almejada por ela, eles se mostram 

concentrados e envolvidos com o que fazem. Galvão (2008) afirma que “são justamente 

as variações na posição do corpo que permitem a manutenção da atenção na atividade 

que está sendo realizada” (p. 110). Recorrendo a Wallon, a autora enfatiza a inexistência 

de um modelo postural para a criança aprender, podendo a exigência de que as crianças 

permaneçam numa única posição ter o efeito contrário ao que é esperado pelos 

professores, dificultando a aprendizagem em vez de auxiliar. Essa prática torna-se ainda 

  
 

Foto 07: Ajoelhada (29/04/10). 
Fonte: Mariana de Oliveira. 

Foto 08: Em pé (10/03/10). 
Fonte: Mariana de Oliveira. 
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mais inadequada se levarmos em conta a faixa etária em que as crianças do primeiro ano 

se encontram. Isso porque, segundo Wallon (apud GALVÃO, 2008), a criança, até 

aproximadamente os sete anos, não possui a capacidade de controlar voluntariamente 

suas ações, devido ao não-amadurecimento do córtex cerebral, responsável pelo 

controle voluntário das ações, o que justifica a incapacidade de essas crianças 

permanecerem muito tempo numa mesma posição.  

Quando há imposição das condutas motoras, exigindo-se que a criança 

permaneça por muitas horas numa mesma posição, podem ocorrer dispersão e 

impulsividade de acordo com Galvão (2008), “já que o cansaço provocado flexibiliza 

ainda mais o domínio da criança sobre sua atenção e suas reações motoras” (p. 109). 

Essa incapacidade de as crianças permanecerem quietas era motivo de 

preocupação para a professora Lúdica, que parecia não compreender a necessidade de 

movimento, de mudança constante de posição das crianças. Em busca de uma solução, 

comprou alguns banquinhos para as crianças mais agitadas apoiarem os pés. Essa ideia 

foi sugerida por uma amiga, que alega que seus alunos hiperativos se acalmaram depois 

que adotou essa medida. No início, Lúdica providenciou dois bancos. Percebendo a 

agitação de outras crianças, comprou mais três bancos, que, por pouco tempo, serviam 

de apoio para os pés das crianças. As crianças não conseguiam manter, constantemente, 

os pés no apoio. Quando eram lembradas pela professora, elas colocavam os pés em 

cima, mas geralmente os pés “desobedientes” iam para o chão ou para cima da cadeira. 

As Fotos 9 e 10 mostram a pouca utilização dos banquinhos pelas crianças.  

 

 

 

 

Foto 9: Apoio para os pés (28/04/10). 
 
Fonte: Mariana de Oliveira. 

 
 

Foto 10: Apoio para os pés 
(28/04/10). 
Fonte: Mariana de Oliveira. 
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Tanto a inflexibilidade postural exigida pela professora Austera, não permitindo 

que seus alunos ficassem na posição desejada, quanto a preocupação da professora 

Lúdica em relação à postura dos seus alunos indicam a falta de conhecimento de ambas 

as educadoras a respeito do desenvolvimento infantil. Mesmo a professora Lúdica sendo 

flexível quanto às exigências posturais das crianças, ela demonstrou certa insegurança 

diante da inquietação dos corpos de seus alunos, tentando até mesmo adotar algumas 

medidas, como o apoio para os pés, para ver os efeitos que surtiriam na criança. Essa 

medida adotada pela professora, apesar de não ter acontecido de forma autoritária ou 

insistente, demonstra a inquietação dela diante da agitação das crianças.  

Almeida (2009) ressalta a relevância de os educadores estabelecerem um mútuo 

processo entre teoria e prática, assumindo uma postura investigativa da criança que está 

em desenvolvimento, juntamente com o conhecimento das teorias do desenvolvimento e 

aprendizagem, que, nesse caso, dariam apoio e segurança para as professoras realizarem 

um trabalho pedagógico pautado na flexibilidade postural. 

 

5.3 Linguagem musical 

 

A música é considerada pelo Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil (RCNEI) uma das mais significativas formas de expressão humana, 

representando um “excelente meio para o desenvolvimento da expressão, do equilíbrio, 

da autoestima e autoconhecimento, além de poderoso meio de integração” (BRASIL, 

1998c, p. 49). Isso justifica a sua utilização tanto na EI quanto no EF, já que esse 

documento continua sendo uma referência para o planejamento de práticas pedagógicas 

para o primeiro ano. 

Esse documento, no entanto, enfatiza como essa linguagem tem sido mal 

incorporada nas escolas, sendo tratada como se fosse um produto pronto, e não uma 

linguagem que permite a construção do conhecimento. Na prática das professoras, a 

música foi utilizada, principalmente, para a fixação de conteúdos, o aprendizado do 

alfabeto e dos números e a fixação de regras de comportamento. 

Na prática da professora Lúdica, a linguagem musical esteve muito presente. Em 

alguns momentos, foi possível presenciá-la no início da aula, quando, em roda, os 

alunos aprendiam diversas músicas ensinadas pela professora; no momento do recreio, 

fez-se presente, algumas vezes, como ainda em outros momentos da aula. Também foi 

incorporada para enfatizar o momento do silêncio e ensinar algumas regras de 
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comportamento, como demonstra o verso da melodia: “Aprendemos a ouvir quando 

alguém quer falar; para pedir a palavra o dedo vamos levantar” (Registro em Diário 

de Campo, 03/03/10). E também como forma de relaxamento, sendo utilizada, algumas 

vezes, após o recreio, como diz a melodia cantada pela professora: “Quando chego do 

recreio, cansadinho de brincar, eu coloco a cabecinha e começo a descansar” 

(Registro em Diário de Campo, 08/03/10). A letra da música é muito questionável, uma 

vez que o tempo do recreio é de apenas dez minutos, um período de tempo muito 

escasso para as crianças cansarem de brincar. 

 Mas a manifestação da música, na sala de aula, representou momentos de 

distração para as crianças que podiam se expressar por meio de gestos e movimentos, 

como mostra a Foto 1116. Outra forma de utilização da música foi por meio das 

brincadeiras, um espaço singular e propício à expressão musical, uma vez que a criação 

e modificação de melodias e movimentos estiveram imbricados no ato de brincar. De 

acordo com o Referencial da EI, a música para a criança está muito vinculada à 

brincadeira. 

 

Brincar de roda, ciranda, pular corda, amarelinha etc. são maneiras de 
estabelecer contato consigo próprio e com o outro, de se sentir único 
e, ao mesmo tempo, parte de um grupo, e de trabalhar com as 
estruturas e formas musicais que se apresentam em cada canção e em 
cada brinquedo (BRASIL, 1998c, p. 71). 
 
 

 

Foto 11: Gestos e movimentos durante a música (08/04/10). 
Fonte: Mariana de Oliveira. 

                                                 
16 Algumas técnicas foram utilizadas na edição das fotos, tanto para preservar a identidade da escola 
quanto a imagem das crianças cujos pais não autorizaram a utilização de sua imagem. 
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Na sala da professora Austera, a música também se fez presente, 

principalmente na fixação do alfabeto e dos numerais, sendo as músicas das vogais e o 

Abecedário da Xuxa as mais entoadas do repertório. As crianças cantavam com muita 

empolgação as músicas, fazendo com que esses momentos fossem vivenciados com 

alegria e descontração. Mas a música só podia ser entoada pelas crianças no momento 

permitido pela professora. Caso sua manifestação ocorresse antes de seu consentimento 

ou em qualquer outro momento, a professora não permitia sua continuação, como se 

observa nos relatos a seguir: 

 

A professora escreveu as vogais no quadro e em seguida perguntou 
para os alunos: Quem se lembra da música das amiguinhas?  
As crianças imediatamente começaram a cantar.  
A professora então os repreendeu: Não! Pode parar! Aprendam a 
ouvir. Todo mundo guardando o livro primeiro. E só depois começou 
a cantar a música, permitindo que as crianças cantassem junto 
(Registro em Diário de Campo, 07/04/10). 
 
As crianças assistiam ao vídeo de um desenho animado, em que os 
personagens cantavam e dançavam apresentando os numerais. Uma 
criança levantou da sua cadeira e começou a dançar. A professora 
imediatamente a repreendeu: Senta na cadeira! (Registro em Diário 
de Campo, 09/03/10). 
 
A professora escreveu a palavra terça-feira no quadro e falou: Começa 
com “t” de terra. E uma criança começou a cantar: T de terra, U de 
universo... A professora a interrompeu: Agora, não! (Registro em 
Diário de Campo, 23/03/10). 

 

Mediante os dois primeiros relatos, pode-se inferir que a música para a criança 

significa expressão imediata da fala e dos movimentos. Quando a professora pergunta se 

elas se lembram da música, elas imediatamente começam a cantar, o que nos leva a 

perceber a relação direta que o pensamento infantil mantém com a fala. Para a criança, 

ouvir música significa expressar-se também corporalmente, “pois para as crianças ouvir 

é, também, movimentar-se, já que as crianças percebem e expressam-se globalmente” 

(BRASIL, 1998c, p. 64). Quando a professora restringe a música a momentos precisos, 

não permitindo que as crianças a entoem sem sua permissão, exigindo delas que cantem 

todas juntas, ela transforma a música numa linguagem mecânica, muito diferente da 

forma como as crianças se apropriam dessa linguagem. Por meio de movimentos, gestos 

e falas espontâneas, as crianças a transformam numa linguagem viva que não se mantém 

rígida a ritmos, melodias e versos precisos, pois, no movimento engajado do corpo 

infantil, ela ganha ritmos e movimentos sem hora certa de acontecer.  
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No último relato, vemos que a linguagem musical pode ser utilizada na 

aprendizagem dos conteúdos, mas, para que ela se torne uma linguagem propícia à 

construção do conhecimento, ela precisa ser expressiva para a criança. De acordo com 

Barbato (2008), nem sempre quando a criança está falando alto ou, como nesse caso, 

cantando alto uma música, paralelamente ao professor, são de fato representações de 

bagunça. Para a autora, “a criança muitas vezes fala alto para se regular e regular o 

andamento da atividade que está desenvolvendo, desencadeando aspectos lúdicos em 

favor do aprendizado” (p. 31). Esse último episódio, em que a criança é interrompida ao 

começar a cantar a música do alfabeto, não pode ser considerado um momento de não-

aprendizagem ou bagunça, pois, quando a professora fala “t” de terra, a criança logo 

relaciona a consoante ao verso preciso da música, descartando todo o início do 

abecedário que a música menciona. Ela começa a cantar a partir da consoante 

mencionada, o que demonstra que sua utilização foi uma forma de fixação do conteúdo 

apreendido, significando esse momento em que a criança expressa a música em tom alto 

de voz um momento de construção do conhecimento que não precisaria ter sido 

interrompido pela professora. 

 

5.4 Necessidade de afeto 

 

Uma característica muito marcante dessas crianças do primeiro ano é a 

necessidade de afeto. Quando perguntei, durante a entrevista, para as professoras 

qual(is) característica(s) define(m) a criança de seis anos, entre outras citadas, ambas 

qualificaram essa criança como afetuosa. Dependentes e carinhosas foram os adjetivos 

utilizados por Austera para caracterizar a criança durante a entrevista concedida no dia 

11/05/10. Corroborando essa característica, Lúdica mencionou que eles são muito 

afetivos durante entrevista realizada no dia 26/05/10.  

Tanto Reich quanto Wallon são defensores da ideia de que a emoção age em 

harmonia com o corpo e a mente, e que a forma como as emoções das crianças são 

tratadas na sala de aula pelo educador, se acolhidas ou não, vai exercer direta relação 

com a aprendizagem. Baseada na teoria walloniana, Almeida (1997) faz a seguinte 

colocação:  

 

O papel da escola é de promover o desenvolvimento da personalidade 
da criança. E isto significa ultrapassar o mero provimento das funções 
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intelectuais. Cabe, portanto, à escola, promover experiências que 
estimulem o crescimento da inteligência conjuntamente com a 
afetividade (p. 240). 

 

 Recorrendo a Wallon, Bastos e Dér (2009) afirmam que, no estágio do 

personalismo, que cobre a faixa dos três aos seis anos, por mais que a criança busque 

independência, ela ao mesmo tempo tem “necessidade de assegurar-se do afeto e da 

proteção dos outros” (p. 45). Foi possível perceber essa necessidade de contato e afeto 

solicitada por essas crianças na prática das professoras. 

Na prática da professora Lúdica, ocorreu uma situação que demonstrou 

incompreensão da professora diante da necessidade de contato físico e toque corporal 

dos seus alunos, como se apresenta no relato a seguir: 

 

Bateu o sinal finalizando o recreio, as crianças fizeram a fila para 
entrarem na sala de aula. Na fila, as crianças não paravam quietas, elas 
se agarravam, tentavam suspender o colega, se abraçavam, até a 
professora perceber e falar: Gente, vocês sabem que a gente não deve 
ficar nesta agarração, beijando e abraçando os outros. Não é só com 
a gripe suína, não. Isso deve ser sempre (Registro em Diário de 
Campo, 03/03/10). 

 

Essa situação foi um caso isolado, porque, no decorrer da prática da professora, 

ela permitia o contato físico entre as crianças, abraços e até algumas formas de contato 

mais estúpidas, como as “lutinhas”, que também se mostraram representativas dessa 

necessidade de tocar, apalpar e sentir que as crianças têm, como mostram as Fotos 12 e 

13:  

 

  

Foto 12: Necessidade de contato 
físico (09/06/10). 
Fonte: Mariana de Oliveira. 

Foto 13: Necessidade de tocar 
(12/05/10). 
Fonte: Mariana de Oliveira. 
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A professora, em outros momentos, mostrou-se receptiva e sensível diante das 

expressões afetuosas das crianças, permitindo ser tocada, beijada e abraçada por elas e, 

também, se mostrando agradecida pelos elogios que recebia delas, como: “Tia você está 

bonita! Seu cabelo está bonito!” (Registro em Diário de Campo, 28/04/10). De acordo 

com Moyzés e Lélis (2004), o toque corporal, além de relaxar tensões musculares, 

causando um estado de relaxamento e prazer, facilita o estabelecimento de vínculo e 

também a confiança e o humor da pessoa, aumentando, assim, a capacidade de 

realização. No exemplo a seguir, pela percepção do corpo do seu aluno, Lúdica foi 

capaz de compreender o que se passava com a criança: 

 

A professora viu Vinícius chorando cabisbaixo na carteira. 
Aproximou-se da criança e perguntou o motivo do choro. A criança 
não falou e continuou chorando. A professora mudou a criança de 
lugar acreditando que ele estava insatisfeito de estar sentado ali. 
Quando a professora pegou no braço da criança, percebeu que estava 
gelado. A professora abriu a mochila da criança, pegou a blusa e a 
vestiu no menino que, logo após se sentir confortável e aquecido, 
parou de chorar (Registro em Diário de Campo, 09/06/10). 

 

O toque corporal e a percepção do corpo infantil são aspectos relevantes a serem 

considerados pelo educador, pois, a todo momento, a afetividade se revela na sala de 

aula por meio da expressão dos pensamentos e movimentos infantis. De acordo com 

Reich (1995), “a palavra ‘emoção’ significa ‘movimento para fora’ ou ‘expulsão’” (p. 

330). Esse tipo de manifestação pôde ser observado diante do sentimento de frio e 

desconforto da criança, que reage emocionalmente pelo choro, que simboliza a expulsão 

e expressão de um incômodo corporal. O movimento expressivo inerente à emoção 

também pode ser observado nas falas infantis carregadas de sentimentalismo e pela 

dimensão motora da criança (que tanto pode ser representativa de um corpo rígido e 

mecânico quanto de um corpo flexível e expansivo).  

Em uma situação de diálogo com Augusto, percebi o quanto seus pensamentos 

estavam impregnados do aspecto afetivo. 

 

Enquanto fazia minhas anotações no Diário de Campo, Augusto me 
observava, se aproximou de mim e perguntou: Você é criança? 
Respondi para a criança: O que você acha? Ele então me respondeu: 
Eu acho que é. Você está copiando! (Registro em Diário de Campo, 
17/06/10). 
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Na sua forma infantil de pensar, Augusto acredita que, ao realizar uma atividade 

diferente da de sua professora vista por ele como adulta, eu não poderia estar dentro 

dessa mesma categoria. Eu estava sentada próxima dele, em uma carteira como a sua, 

fazendo a mesma atividade que ele (escrever no caderno), o que o fez pensar que eu 

fosse criança como ele. De acordo Bastos e Dér (2009), essa forma de pensar, que difere 

muito da forma adulta de pensar, é característica dessa fase em que a criança do 

primeiro ano se encontra: 

 

No personalismo, o pensamento infantil caracteriza-se ainda por 
um sincretismo de caráter global, confuso e contraditório, em 
que se encontram misturados os vários planos do conhecimento: 
critérios afetivos prevalecem sobre os objetivos e lógicos na 
seleção dos temas de sua atividade mental (p. 47). 
 

Mesmo o pensamento infantil não sendo tão elaborado e objetivo, o educador 

precisa conceder espaço e ter paciência para sua manifestação, porque a lógica e a 

racionalidade do pensamento adulto não prevalecem na forma de pensar infantil. Para 

que a criança reformule ideias, elabore e construa conhecimentos, que caminham juntos 

com o desenvolvimento afetivo e motor, precisa haver expressão. 

 Na sala da professora Austera, as crianças mantinham menos contato físico com 

a professora. A exigência de estarem sempre nos seus lugares na posição exigida 

(sentados), não podendo se dirigirem à professora para se comunicarem com ela, criou 

um distanciamento corporal e afetivo entre ela e seus alunos. Mas sempre que tinham 

oportunidade, as crianças manifestavam a necessidade de afeto e toque. Na hora do 

recreio, as crianças me abraçavam. No momento da Educação Física, elas estavam 

sempre tocando e abraçando o professor e, discretamente, na sala de aula, algumas 

crianças mais próximas de mim me chamavam para jogar beijo. Essa forma discreta de 

as crianças manifestarem seus sentimentos acontecia porque, na sala, a professora não 

permitia que as crianças se abraçassem, nem mesmo que me abraçassem. Quando 

chegava à sala e alguma criança se levantava para me abraçar, a professora censurava: 

“Olha, o nosso combinado!” (Registro em Diário de Campo, 18/03/10), que foi o 

estabelecido de as crianças poderem me abraçar somente na hora do recreio. Outros 

tipos de manifestações afetivas, como toque, carinho, expressões mais agressivas, 

quando ocorriam, eram de forma bem tímida, geralmente longe dos olhos da professora 

ou nos momentos em que ela se distraía.  
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Na relação professor-aluno, é essencial que esse aspecto afetivo seja vivenciado 

no ambiente pedagógico a partir do que Reich pontua quanto à emoção, de forma que 

não ocorra uma introspecção de sentimentos, mas uma expulsão, uma manifestação das 

emoções. Nesse tipo de ambiente e relação em que as crianças não têm liberdade de 

mostrar suas emoções, sua afetividade, que poderia se desenvolver, fica bloqueada. De 

acordo com Wallon (1995a), “as influências afetivas que rodeiam a criança desde o 

berço não podem deixar de exercer uma ação determinante na sua evolução mental” (p. 

141). Almeida (2009) corrobora essa ideia walloniana, afirmando que a afetividade 

evolui, assim como a inteligência, o que reforça a importância de se potencializar a 

corporeidade no ambiente pedagógico, permitindo que a criança seja vista como um ser 

integrado, levando em consideração seu aspecto afetivo, pois, se há prejuízo na 

evolução emocional da criança, há também defasagem no seu aspecto intelectual e 

motor, não havendo, portanto, desenvolvimento cognitivo isolado das outras dimensões, 

e, sim, desenvolvimento sistêmico. 

 

5.5 Desenhar, colorir e pintar: oba!  

 

Nas duas práticas pedagógicas, os desenhos mimeografados se destacaram pela 

quantidade de atividades elaboradas dessa forma, principalmente a atividade de colorir 

ficou muito restrita a esse tipo de desenho. De acordo com Figueiredo (1991), neste tipo 

de desenho em que a criança aprende a se limitar apenas dentro das marcas gráficas, 

ocorre uma ruptura do desenvolvimento da expressão infantil. Os desenhos que ele 

considera como representação da expressão infantil “são aqueles em que as crianças não 

se preocupam com a estética, deixam o braço solto e saem rabiscando o papel, para falar 

de suas brincadeiras, jogos e outras experiências” (p. 28-29). 

Apesar da presença dos desenhos mimeografados, as crianças tiveram maior 

liberdade de expressão na prática da professora Lúdica durante as atividades de colorir e 

desenhar. Refiro-me à liberdade na escolha das cores, em se movimentar pela sala, na 

interação das crianças ao pedir e trocar lápis e canetinha e à não-imposição da 

obrigatoriedade. Uma atividade de desenhar realizada pela professora, que me chamou 

muito a atenção por se encaixar nessas reflexões pontuadas por Figueiredo acerca do 

desenho expressivo, foi uma atividade em que as crianças primeiro sentavam numa 

cadeira na frente da sala e contavam um pouco da sua vida para as outras crianças em 

relação à família, o que mais gostavam de fazer, comer e brincar, entre outras perguntas 
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que a professora fazia com o intuito de que ela e as outras crianças se conhecessem 

melhor. Depois, a professora digitava um texto sobre a vida da criança e, embaixo, 

deixava um espaço para a criança fazer um desenho em cima do carbono. Após essa 

atividade, todas as crianças recebiam o texto mimeografado com o desenho produzido 

pela própria criança. A professora disse que, no final, montaria um livro com as 

histórias das crianças. O mais interessante desse tipo de atividade foi a satisfação de as 

crianças verem seus desenhos nas mãos de todas as crianças. Elas se sentiam 

valorizadas por terem sido elas próprias autoras daquela “obra de arte”.  

Na prática da professora Austera, os desenhos foram mais trabalhados dentro do 

modelo de ruptura do desenvolvimento infantil do que de fato como expressão da 

infância. Isso foi evidenciado devido a algumas exigências impostas pela professora, 

que fizeram com que esse tipo de atividade se esvaziasse de seu caráter lúdico, 

tornando-se atividades enfadonhas para as crianças. Durante esse tipo de atividade, a 

professora fazia as seguintes observações: 

 

Colorindo só o desenho! A boquinha é fechada! 
Mais rápido todo mundo! Alice, assenta direitinho! (Registro em 
Diário de Campo, 21/06/10). 
 
Não quero ninguém em pé! Mais rápido todo mundo! 
Melissa coloriu o urso de giz de cera. A professora então chamou sua 
atenção: Giz de cera é para colorir coisa grande. Preste atenção! Se 
você fizer isso de novo, você vai ficar sem brincar (Registro em Diário 
de Campo, 10/06/10). 
 
A professora entregou uma folha mimeografada com os números para 
as crianças colorirem. Uma criança perguntou: Tia, pode contornar? 
Não! Respondeu a professora. Primeira coisa: escreve o nome; 
segunda: colorir; e, por último: contornar (18/03/10). 

 

As crianças não podiam conversar, interagir, nem circular pela sala durante esse 

tipo de atividade. Além da imobilidade corporal exigida pela professora, as crianças 

tinham uma ordem exata a seguir para realizarem o desenho, não podendo contornar 

primeiro e depois colorir. Esse tipo de exigência, assim como a proibição de a criança 

usar giz de cera para colorir, faz com que ela perca sua autonomia, pois se vê 

impossibilitada de explorar e escolher outros materiais de sua preferência. A forma 

autoritária e impositiva com que a professora conduz esse tipo de atividade, impondo 

ordem, ameaçando a criança de ficar sem brincar, faz com que a criança perca seu 

potencial criador, transformando-se, assim, em um ser passivo e destituído de gostos e 
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preferências. O elemento lúdico, portanto, não encontrou espaço nesse tipo de vivência 

limitadora da expressão infantil, como confirmam outros exemplos a seguir: 

 

A professora entregou uma folha mimeografada com desenhos de 
jogadores para as crianças colorirem. João Pedro coloriu o jogador 
todo na cor verde, inclusive o rosto. A professora passou nas carteiras 
e viu seu desenho e perguntou para a criança: Seu rosto é verde? Não. 
Respondeu a criança. A professora falou para ele: Então, faz o favor 
de colorir direito! (Registro em Diário de Campo, 29/06/10). 
 
A professora escreveu, no quadro, o título para as crianças copiarem: 
Dona Baratinha. Em seguida, entregou o corpo da barata pronto, já 
recortado, para as crianças colarem na folha, e perguntou para as 
crianças: O que está faltando fazer? Olhinhos, patinhas... 
Responderam as crianças. A professora então foi para o quadro e fez o 
seu desenho da Dona Baratinha, fez também uma casa e uma janela 
com flores. Enquanto as crianças estavam fazendo o desenho, a 
professora enfatizava: Quietinhos! Boquinha fechada! 
Leonardo foi até a mesa da professora para mostrar o seu desenho. Ela 
não olhou e falou: Eu não vejo o de ninguém em pé! Depois que a 
criança assentou, ela também não foi ver. 
Depois que a professora fez o desenho no quadro (Foto 14), as 
crianças ficaram perguntando para a professora: Tia, o meu está 
certo? Outra criança perguntou: Tia, pode colorir de canetinha? Ela 
respondeu: Não! Primeiro, vocês façam a lápis, para depois passar 
canetinha. 
Quando passei nas mesas para ver os desenhos das crianças, o que eu 
já esperava aconteceu: todas as crianças, sem exceção, copiaram do 
quadro o desenho da professora (Foto 15). Apenas uma criança ousou 
acrescentar uma nuvezinha no seu desenho, diferenciando-o um pouco 
do desenho da professora. Bruna e Amanda decidiram fazer umas 
pintinhas de canetinha no corpo da barata. A professora viu e 
repreendeu as crianças: Em todo desenho, vocês estão colocando 
pintinhas. Vocês já viram baratas com pintinhas? Não quero mais 
saber disso! (Registro em Diário de Campo, 15/03/10). 
 

  

Foto 14: Desenho da professora 
(15/03/10). 
Fonte: Mariana de Oliveira. 

Foto 15: Desenho da criança 
(15/03/10). 
Fonte: Mariana de Oliveira. 
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Vários aspectos podem ser analisados a partir desses relatos, o que demonstra, 

mais uma vez, as crianças como reprodutores e não produtores de imagens, já que o 

correto foi previamente estabelecido pela professora (ANDRADE, 2009). Quando a 

professora desenha no quadro um modelo de barata, ela inibe possibilidades diferentes 

de representá-la, tolhendo a criatividade infantil. A professora se preocupa muito mais 

com a estética do trabalho do que com a expressão da criança, censurando-a ao pintar a 

figura de apenas uma cor e, no outro caso, por terem feito pintinhas na barata, o que fez 

com que o desenho se confundisse com exercícios e técnicas de treinamentos de cópias 

de modelos. De acordo com Borba e Goulart (2006), o desenho, 

 
como forma de linguagem, não se revela nas atividades de cobrir 
pontilhados, colorir desenhos mimeografados, montar bonecos com 
formas geométricas segundo modelos, desenhar figuras pré-
estabelecidas, entre outras práticas tão comuns nos primeiros anos de 
escolaridade (p. 54). 
 

O desenho como forma de linguagem não se revelou nesses tipos de atividades 

mecânicas e rígidas, nas quais o foco da criança permaneceu nos limites inflexíveis do 

perfeccionismo, preocupando-se em saber se o desenho estava certo ou errado, feio ou 

bonito, restringindo, assim, a fruição da criatividade. De acordo com Wallon (2008), as 

crianças possuem uma forma diferente de representação, que se caracteriza pela 

inadequação e formas abstratas, “contrapõe muitas vezes aquilo que ela sabe sobre o 

objeto àquilo que ela vê do objeto” (p. 188). É essencial que essa forma diferente de 

representação seja respeitada pelo educador, porque o desenho é uma forma de 

representação do mundo para a criança, que pode auxiliá-la em seu desenvolvimento 

(BARBATO, 2008) se forem respeitadas suas etapas de evolução.  

Outro aspecto a ser destacado é a falta de apreciação da obra infantil. Quando a 

criança se levanta para mostrar o seu trabalho, solicitando admiração, a professora não 

repara como a criança o fez, ela apenas observa aquilo que não está dentro do padrão 

ideal, as cores usadas e as pintinhas “inadequadas”. De acordo com Bastos e Dér 

(2009), nessa fase em que as crianças do primeiro ano estão, elas têm necessidade de 

serem admiradas, de sentirem que agradam as pessoas. “Ela tem necessidade de ser 

prestigiada, de mostrar que tem qualidades a serem admiradas, ou melhor, de se mostrar 

no que ela acredita poder agradar aos outros para obter exclusividade de atenção” (p. 

42). As autoras enfatizam que a criança, diante da necessidade de aprovação, reconhece 
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que pode ter ou não sucesso ao se exibir para o adulto, podendo sofrer conflitos e 

decepções ao se expor. 

No exemplo de Leonardo, houve insucesso e frustração diante da falta de 

percepção e aprovação do seu trabalho pela professora. Barbato (2008) destaca que, se 

as crianças notam que “suas produções estão sendo desvalorizadas ou não são levadas 

em conta, muitas vezes, se sentem desmotivadas e acabam desistindo de continuar 

aprendendo” (p. 57). 

 A atividade de pintura, que ocorreu uma única vez durante o período de 

observação, não foi conduzida pela professora de forma diferenciada das atividades de 

desenhar e colorir. Essa atividade foi realizada durante a preparação para o Dia das 

Mães; seria o presente a ser entregue pelas crianças. Mas, nessa atividade (como 

demonstra a Foto 16), as crianças tiveram pouca participação devido à preocupação da 

professora de realizar um trabalho bonito e bem feito. As crianças não chegaram a 

colocar a mão no pincel. Individualmente, a professora as chamava na carteira, pintava 

uma de suas mãos, marcava a toalha e escrevia o nome17 da criança. Nem mesmo o 

nome foram elas que assinaram. Nesse tipo de trabalho, a criança não se reconhece 

autora do trabalho, não podendo, então, ter a satisfação de dizer: “Fui eu que fiz!”, pois 

todo o processo foi realizado pela professora. Segundo Andrade (2009), esses trabalhos 

“tornam-se apenas uma atividade do fazer, do trabalho ‘bem feito’, ‘limpo’, ‘bem 

acabado’, o que em nada contribui para o desenvolvimento estético e criativo da 

criança’” (p. 72). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Na Foto 16, as letras iniciais dos nomes das crianças foram tampadas para preservar a identidade delas. 

 

Foto 16: Atividade com pintura (05/05/10). 
Fonte: Mariana de Oliveira. 
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Na prática da professora Lúdica, as atividades de pintura constituíram-se como 

linguagem expressiva, em que as crianças puderam fazer uso de diferentes materiais, 

como esponja, bombril, pincel e o dedo, para pintar no papel e, também, realizaram 

pintura no azulejo. Esse tipo de atividade era sempre realizado em grupos, nos quais as 

crianças podiam interagir, escolher as cores e decidir o que iriam pintar. A professora 

estimulava a autonomia das crianças, permitindo que fossem ao tanque trocar a água de 

lavar o pincel quando estivesse suja e que, durante a pintura de azulejo, ficassem em 

grupo sem sua supervisão, deixando-as livres e à vontade para explorarem sua 

criatividade e imaginação, como demonstram as Fotos 17 e 18: 

 

  

Foto 17: Pintura em azulejo (28/04/10). 
Fonte: Mariana de Oliveira. 

Foto 18: Interação das crianças 
(28/04/10). 
Fonte: Mariana de Oliveira. 

   

  

Foto 19: Pintando no papel pardo 
(23/06/10). 
Fonte: Mariana de Oliveira. 

Foto 20: Utilizando outros 
instrumentos além do pincel 
(04/03/10). 
Fonte: Mariana de Oliveira. 
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Vemos, nessas fotos, que as crianças estão vestidas com blusas velhas por cima 

do uniforme. Essa medida adotada pela professora é favorável à expressão infantil, pois 

as crianças não precisam se preocupar em não se sujar, um detalhe notável para que haja 

entrega durante a atividade. Na Foto 17, as crianças grafam no azulejo letras, além de 

outras imagens e desenhos, o que demonstra ser a arte de pintar também um exercício 

do pensamento. Na Foto 19, Murilo mostra-se envolvido na atividade, fazendo caras e 

bocas durante a elaboração da arte. Esse tipo de entrega total é uma característica da 

atividade lúdica que potencializa o resgate da corporeidade porque não existe divisão 

das partes. Corpo, mente e emoção são integrados. De acordo com Luckesi (2000): 

 

O que a ludicidade traz de novo é o fato que o ser humano, quando 
age ludicamente, vivencia uma experiência plena. Com isso, queremos 
dizer que, na vivência de uma atividade lúdica, cada um de nós 
estamos plenos, inteiros nesse momento; utilizamo-nos da atenção 
plena, como definem as tradições sagradas orientais. Enquanto 
estamos participando verdadeiramente de uma atividade lúdica, não há 
lugar, na nossa experiência, para qualquer coisa além da própria 
atividade. Não há divisão. Estamos inteiros, plenos, alegres, saudáveis 
(p. 21). 

 
 

Pode-se perceber, pela comparação das práticas das professoras, que as 

atividades de desenhar, colorir e pintar abrigaram o elemento lúdico apenas na prática 

da professora Lúdica pela forma como esta conduziu as atividades. O papel e a tinta em 

si mesmos não têm ludicidade inerente. Mas se retomamos as considerações de Pereira 

(2009), vemos que a professora deu espaço, liberdade para que as crianças 

“acordassem” os instrumentos de arte: o lápis e o pincel, e fizessem deles mais que 

apenas um objeto, instrumentos de ludicidade, preenchendo os azulejos e o papel, pela 

imaginação, fantasia e criatividade, que são marcas da expressão infantil. Abrigando o 

elemento lúdico, a corporeidade se fez presente, potencializando na sala de aula uma 

educação de corpo inteiro. 

 

5.6 Paciência com gestos, falas e movimentos infantis 

 

De acordo com Wallon (1975), existe um distanciamento entre as funções 

psíquicas e motoras da criança e as funções do adulto. Esse distanciamento, muitas 

vezes, é pouco compreendido pelo adulto, que requer da criança, como afirma o autor, 

que ela “raciocine ou sinta como um adulto” (p. 371). Essa é uma das causas de muitas 
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medidas incoerentes tomadas por parte do professor, pois, quase sempre, este não ouve 

com paciência as falas, não percebe e não compreende os gestos e movimentos infantis. 

Quando se exige da criança um comportamento incompatível com suas funções, ocorre 

um descompasso no ritmo do desenvolvimento infantil, fazendo com que a criança 

assuma algumas atitudes e modos de agir incoerentes com sua faixa etária. Pela 

observação da prática das professoras, foi possível presenciar uma professora, buscando 

compreender as funções das crianças, aproximando-se, no entanto, do mundo infantil, 

como também a incompreensão da outra professora diante das ações infantis. 

A professora Lúdica demonstrou muita paciência diante das manifestações das 

crianças, falando em tom baixo de voz e respeitando o ritmo e o tom de voz das 

crianças, como nos relatos a seguir: 

 

A professora chamou Camila na frente da sala para contar a história 
do livro que havia levado para a casa. A criança com muita 
dificuldade tentou ler o livro, juntando as sílabas. A criança demorou 
muito na frente da sala, mas, em nenhum momento, a professora a 
interrompeu. Depois que ela terminou, a professora falou: Camila, 
você está de parabéns. Da próxima vez, eu quero que você conte o 
que você guardou na cabecinha (Registro em Diário de Campo, 
26/05/10). 
 
A professora pediu para Mônica ler a quadrinha. A criança muito 
tímida leu muito baixo, quase não dava para ninguém ouvir. A 
professora percebeu que era em vão insistir para ela falar mais alto. 
Então, pôs-se de joelhos perto da criança para ouvi-la e avaliar a 
leitura da criança (Registro em Diário de Campo, 16/06/10). 
 

No primeiro relato, a criança conta a história de forma diferente da esperada pela 

professora. Ela lê a história em vez de contá-la com suas próprias palavras. Mesmo 

assim, ela respeita o ritmo lento da leitura da criança, sem interrompê-la e, no final, a 

incentiva por meio do elogio, fortalecendo sua autoestima, e, de forma cuidadosa, 

aponta para a menina uma nova forma de contar história. De acordo com Almeida 

(2009), “toda prática pedagógica tem por finalidade o desenvolvimento da pessoa e o 

fortalecimento do eu. Sua intenção, portanto, tem de ser levar o aluno a fortalecer sua 

autoestima, ter confiança em si e nos outros, ter respeito próprio” (p. 85: grifo do autor). 

Se a professora tivesse forçado a criança ou acelerado o ritmo durante a contação de 

história, esse momento poderia ter sido marcado negativamente, fazendo com que a 

criança perdesse o entusiasmo e a vontade de participar novamente desse tipo de 

atividade. Em ambas as situações relatadas, a professora se esforça em compreender as 
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crianças, respeitando a individualidade de cada uma delas, o ritmo de leitura, o tom de 

voz e o tom emocional implícito na fala das crianças. Em outros momentos, enquanto a 

professora escrevia no quadro, as crianças conversavam, levantavam de seus lugares e 

também interagiam com a professora. Esse tipo de comportamento, marcado pela 

imprevisibilidade das falas e movimentos, era tratado de forma bem natural pela 

professora, o que permitia bastante liberdade corporal e de movimento durante a aula e 

também maior interação e contato físico entre os alunos e a professora, como 

demonstram as Fotos 21 e 22: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na prática da professora Austera, vozes, gestos e movimentos infantis foram 

silenciados, exigindo-se das crianças a mudez e a imobilidade corporal em vez da 

expressividade, como demonstram as seguintes situações: 

 

No início da aula, as crianças cantaram uma música de costume 
desejando boa tarde, que finalizava com o seguinte verso: Boa tarde, 
professora Austera! Ela estava ocupada escrevendo um bilhete no 
caderno das crianças e não respondeu. As crianças ficaram caladas 
esperando a professora responder. Mas nada de ela responder. 
Continuou escrevendo no caderno. As crianças se olhavam achando 
estranho sua mudez. Eduardo expressou: Oh! Tia Austera está calada! 
As crianças cantaram novamente o final da música: Boa tarde, 
professora Austera! Mas a professora continuou escrevendo e não 
respondeu. Começou a aula sem desejar boa tarde para seus alunos 
(Registro em Diário de Campo, 25/05/10). 
 
Isabela levantou e foi até a mesa da professora falar com ela. A 
professora disse: Eu não falo com ninguém em pé, Isabela! A menina 

  

Foto 21: Mobilidade corporal e 
interação professor-aluno (30/03/10). 
Fonte: Mariana de Oliveira. 

Foto 22: Mobilidade corporal e 
interação entre os alunos (30/03/10). 
Fonte: Mariana de Oliveira. 
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sentou e levantou o dedo. A professora, no entanto, continuou 
corrigindo a tarefa sem dar a palavra a Isabela. A menina desanimou e 
deitou a cabeça na mesa por não conseguir falar, mantendo ainda seu 
dedo erguido. A professora olhou para ela e colocou a mão na sua 
testa para ver se estava com febre; depois de verificar a normalidade 
da temperatura, continuou a aula sem Isabela expressar o que queria 
(Registro em Diário de Campo, 11/03/10). 

 

Nesses relatos, percebe-se que a professora não se preocupa em dar voz às 

crianças, o que desfavorece o diálogo na sala de aula. A professora não fala com 

ninguém em pé, mas também quando as crianças estão sentadas, ignora os gestos da 

criança, fazendo uma leitura corporal totalmente descontextualizada e incoerente, 

quando acha que a criança está doente, quando na verdade sua expressão corporal 

representa cansaço e desânimo diante da sua necessidade de se comunicar, como 

demonstra a Foto 23: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Além da falta de percepção corporal, havia uma impaciência da professora 

diante das respostas dadas pelas crianças: 

 

Numa situação, ela perguntou o que é comunicação para os alunos. 
Fabrício então respondeu: É pegar o telefone e ligar para alguém. A 
professora respondeu: Não! Não é isso. E deu a palavra para outra 
criança (Registro em Diário de Campo, 21/06/10).  
 

A professora mostrou o símbolo do coração e perguntou para 
Felipe o que significava. A criança respondeu: Um coração. Não 
é isso, não! Respondeu a professora, perguntando para várias 
outras crianças até que uma delas respondeu o que ela desejava 

 

Foto 23: Voz e gestos silenciados (11/03/10). 
Fonte: Mariana de Oliveira. 
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ouvir: O amor. Expressou Cristiane, o que a satisfez (Registro 
em Diário de Campo, 07/04/10).  

 
Essas duas situações mostram que a professora não aceita a forma de pensar da 

criança, aceitando apenas como correta a resposta exatamente do jeito que ela formulou. 

De acordo com Barbato (2008), é muito mais importante o professor entender como a 

criança está pensando do que apenas concentrar-se no certo ou errado. Para a autora, “o 

professor precisa passar um tempo com cada criança, oferecendo apoio e tentando 

entender suas respostas, ou pedindo esclarecimentos a ela quando não entendê-las” (p. 

113-114).  

Um outro aspecto enfatizado pela autora é a necessidade de movimento que as 

crianças nessa faixa etária possuem, qualificando-a como ativa, por ser essa a forma que 

utiliza para se desenvolver e se relacionar com o mundo à sua volta. Devido ao desejo 

de Austera em manter a disciplina e o controle sobre seus alunos, o movimento infantil 

ficou bastante restrito, condicionado somente à hora do recreio e às aulas de Educação 

Física. Na maior parte do tempo, a professora exigia a imobilidade das crianças, 

recorrendo a intervenções excessivas, como demonstram os relatos a seguir: 

 

A professora falou: Agora, boquinha fechada. Só eu falo. Vou 
entregar o caderno e o estojo para vocês (Registro em Diário de 
Campo, 15/03/10). 
 
Luana, é para fazer, não é para conversar agora, não! Senta direito! 
Simone, senta! Simone, senta! Repetiu a professora (Registro em 
Diário de Campo, 11/05/10). 
 
Jéssica, assenta! Para de mexer no cabelo! Prende o cabelo! 
(Registro em Diário de Campo, 14/06/10).  

 

De acordo com Júnior (2004), o corpo infantil, com toda sua motricidade 

original, vai se conformando com as “limitações motoras e sua incapacidade de se 

expressar, como quem deixa de dizer o que deseja e o que sente, para dissimular o que 

pensa” (p. 81). Na primeira situação, a professora prefere entregar o material das 

crianças, uma tarefa que poderia ser-lhes confiada, do que vê-las andando pela sala, 

banindo qualquer possibilidade de um agir autônomo. Essa interferência constante no 

ritmo corporal das crianças torna a sala de aula um ambiente de frustração constante, 

que, segundo Reich (1975), é prejudicial ao desenvolvimento infantil, podendo causar 

um caráter inibido e sem autonomia. Esse autor afirma que os educadores, na 

compulsão em educar as crianças, acabam intervindo exageradamente, pois, negando-
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lhes a expressão de suas necessidades básicas, tornam-se os maiores culpados das 

patologias infantis. Apesar das restrições e das regras impostas pela professora, as 

crianças sempre acham uma maneira de burlar as normas, como é destacado no item a 

seguir. 

 

5.7 Burlando as normas 

 

Uma, entre tantas outras regras impostas pela professora Austera, era de que na 

lixeira só poderia ficar um aluno apontando o lápis. Caso desobedecesse, a criança 

ficava sem o recreio. Desafiar as regras era uma diversão para as crianças. Nos 

momentos de distração da professora, a criança que estava no lixo ficava dando sinal 

para outra criança ir correndo para a lixeira sem que a professora percebesse. Enquanto 

ela conversava na porta da sala com outra professora, elas aproveitavam para fazer o 

que, na sua presença, não era permitido: levantavam do lugar e iam à mesa de outra 

criança para conversar, riam mais alto, assentavam mais à vontade nas carteiras, 

aproveitavam esse momento para mostrar seus brinquedos que ficavam muito bem 

escondidos dentro da mochila para não serem apanhados e, até mesmo, para chupar 

chupeta, como foi o caso de uma criança que, durante a aula, perguntou à professora se 

podia chupar bico. A professora disse que não. Nem para dormir, enfatizou, explicando 

para ela que somente os bebês chupam chupeta (Registro em Diário de Campo, 

09/03/10). Mas o castigo dentro da sala sem poder sair para o recreio foi um convite 

para a criança burlar as normas da professora e chupar seu bico, como demonstra a Foto 

24: 

 

 

Foto 24: Burlando as normas – chupando chupeta 
(09/03/10). 
Fonte: Mariana de Oliveira. 
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De acordo com Figueiredo (1991), as crianças sempre criam formas de 

resistência ao controle da professora. “Pedem para fazer ponta no lápis, para ir ao 

banheiro e ficam a brincar sempre que possível nos corredores” (p. 27). Essa atitude 

ocorreu também na sala da professora Lúdica. Mesmo concedendo maior liberdade para 

as crianças, ainda assim, elas encontravam situações para burlar as normas. Quando a 

professora saía para resolver alguma situação fora da sala, algumas crianças 

aproveitavam para fazer algumas estripulias que não eram permitidas dentro da sala de 

aula, por exemplo, virar “estrela”, como demonstra a Foto 25. 

 

 

Foto 25: Burlando as normas – virando “estrela” 
(17/03/10). 
Fonte: Mariana de Oliveira. 

 

Além de as atitudes das crianças representarem uma forma de burlar as regras da 

professora, a exibição motora é outro aspecto que pode ser analisado a partir da teoria 

walloniana. Recorrendo a Wallon, Bastos e Dér (2009) explicam que, nessa fase do 

desenvolvimento, as crianças apresentam maturação motora, o que lhes concede maior 

habilidade e destreza para realizar movimentos com perfeição. Por isso, tornam-se tão 

comuns, entre as crianças dessa faixa etária, demonstrações de exuberância de 

movimentos, como se observa nesse exemplo, em que os garotos exibem, diante da 

turma, flexibilidade e equilíbrio corporal exigidos pelo movimento realizado conhecido 

por “estrela”. Segundo as autoras, é característico o seguinte discurso adotada por essa 

etapa da infância: “olha como eu faço! [...] olha como eu consigo! em busca de apoio, 

de fazer valer seus méritos, a fim de obter uma satisfação narcísica” (p. 42). 
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Essas situações demonstraram que, por mais opressoras que sejam as vivências 

na infância, as crianças buscam satisfazer suas necessidades, manifestando-se 

corporalmente. De acordo com Richter (2006), esses meios de oposição utilizados pelas 

crianças para contrariar as normas é uma representação de que a criança age com sua 

corporeidade e, por isso, age de forma integrada e ativa, não permitindo facilmente a 

apatia e a “docilização” de seus corpos, que no desejo de expressão e manifestação se 

rebelam burlando as normas. 

 

5.8 Entre o prazer e o dever  

 

Este tópico ressalta como as brincadeiras e as atividades corporais foram 

incorporadas na prática pedagógica das professoras. No cotidiano da sala de aula, foi 

possível perceber a apropriação, a ausência ou a pouca utilização dos elementos 

corporais e lúdicos na administração dos conteúdos e saberes direcionados para o 

primeiro ano. 

Com relação às diretrizes para o primeiro ano do EF, o MEC disponibilizou uma 

série de documentos como leis pareceres e material didático, para esclarecer diretrizes e 

orientar o educador quanto à proposta de trabalho para essa série com o intuito de 

garantir um ensino eficaz e compatível com as necessidades e desenvolvimento da 

criança. No entanto, nenhuma das professoras pesquisadas teve acesso e conhecimento 

desse material que foi disponibilizado pelo MEC. A professora Austera afirma ter 

ficado essa parte burocrática por conta da Secretaria, ficando sob sua responsabilidade 

apenas o aspecto pedagógico (Registro em Diário de Campo, durante entrevista 

concedida no dia 25/05/10). Realmente, quando procurei a supervisora responsável e 

perguntei a respeito do material específico para o primeiro ano, ela trouxe o Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil, entre outros livros do EF de nove anos 

que trazem orientação para a inclusão da criança de seis anos no EF. A professora 

Lúdica também não teve acesso a esses documentos. Ela afirmou ter ficado perdida 

quando começou a trabalhar com a criança dessa faixa etária pela ausência de 

informação. Disse que, nos dois anos iniciais de experiência com o primeiro ano (2008 

e 2009), ela adotou o Referencial da EI para trabalhar com essa série. Mas, de acordo 

com a professora, depois desse período, a diretora chegou com uma legislação (à que ela 

não teve acesso) e falou que as crianças, no primeiro ano, já deveriam estar lendo 

sentenças, o que modificou a proposta da escola, ficando o peso e a responsabilidade de 
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alfabetizar em cima dessa etapa de ensino (Registro em Diário de Campo, durante 

entrevista concedida no dia 07/06/10). 

Analisando as falas das professoras, podemos ver que não houve uma 

preparação das professoras para incluir propostas diferenciadas e adequadas para essa 

série de ensino. Não houve um repasse de informações e de orientações que pudessem 

esclarecer e ajudar na organização da prática das professoras, mostrando ser essa, 

talvez, uma falha da Direção e da Supervisão da escola, que, diante da implementação 

de uma nova proposta de ensino, não envolveu os educadores nesse processo, no qual o 

conhecimento da proposta seria a primeira medida a ser adotada. Essa parte burocrática 

à que a professora Austera se referiu, o conhecimento da proposta, é um aspecto 

pedagógico de muita relevância na medida em que o material, escrito por renomados 

autores da área da infância, traz contribuições e orientações fundamentais que poderiam 

nortear a prática da professora.  

Para Jeffrey (2009), o acesso à legislação é um dos principais desafios da 

implantação da escola de nove anos, pois ela por si só não pode promover a 

concretização dos objetivos, sendo necessário seu conhecimento como medida 

prioritária a ser adotada pela escola, envolvendo educadores e pais dos alunos. A autora 

se refere não apenas ao acesso, mas emite certa preocupação com o tipo de leitura que 

os profissionais da escola vão fazer da legislação. Foi o que pude verificar na fala de 

Lúdica, que se referiu à mudança de foco na proposta para o primeiro ano depois da 

leitura da diretora da Resolução nº 1.086 (MINAS GERAIS, 2008), de 16 de abril de 

2008, emitida pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, à qual tive 

acesso por meio da professora. Com relação a essa Resolução, a diretora se concentrou 

nas seguintes considerações quanto às capacidades a serem desenvolvidas pelos alunos 

do primeiro ano: “a) desenvolver atitudes e disposições favoráveis à leitura; b) conhecer 

os usos e funções sociais da escrita; c) compreender o princípio alfabético do sistema da 

escrita; d) ler e escrever palavras e sentenças” (p. 1).  

Vemos, nesse caso, o entendimento descontextualizado da legislação por parte 

da Direção da escola, já que a lei em sua inteireza esclarece que o processo de 

alfabetização deverá ocorrer ao longo do ciclo da infância, vinculando-se, 

principalmente ao aspecto lúdico e corporal da criança. Diante desse tipo de leitura, não 

sei se por falta de conhecimento de outros documentos e pareceres emitidos pelo MEC 

ou por fidelidade às próprias crenças, a Direção introduziu algumas medidas para 

nortear a prática das professoras, focando e analtecendo o aspecto da alfabetização sem 
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maiores esclarecimentos. De acordo com Lúdica, como a proposta da escola é reter 

menos crianças ao final do ciclo de alfabetização, o peso de alfabetizar ficou no 

primeiro ano, havendo uma pressão sobre as professoras para o aluno não chegar com 

defasagem no ano seguinte (Registro em Diário de Campo, durante entrevista concedida 

no dia 26/05/2010). 

Em ambas as escolas, apesar da presença da legislação e de materiais didáticos 

referentes ao primeiro ano do EF, houve, como menciona Jeffrey (2009), uma 

reprodução deficiente do conteúdo e erro (não)intencional de interpretação da lei, como 

nesse último caso. Também na escola de Austera, a legislação não promoveu a 

concretização dos objetivos, justamente pelo desconhecimento da mesma. O que se 

mostra, em ambas as situações, é que a legislação por si só, ou seja, apenas a presença 

dos materiais nas secretarias das escolas, não garante a efetivação dos direitos da 

criança. A autora enfatiza a necessidade do conhecimento da legislação no espaço 

escolar como medida prioritária a ser tomada, que deverá se estender aos atores da 

escola, como também à família. Caso não ocorra essa medida, pode-se fortalecer a 

fidelidade dos profissionais às suas práticas e objetivos, e não ao que a legislação 

propõe.  

Quando perguntei para as professoras o que elas achavam dessa criança que 

estava na EI sem esse enfoque na alfabetização e que agora estavam passando por essa 

experiência no EF, obtive as seguintes respostas: 

 

De acordo com Austera, esta criança está perdendo muito no sentido 
de que estava trabalhando com atividades livres e, agora, o foco está 
na alfabetização. Existe também a pressão dos pais e da escola em 
alfabetizar, e acaba sobrando pouco tempo para conciliar atividades 
lúdicas e livres com essas crianças que saem perdendo (Registro em 
Diário de Campo, durante entrevista concedida no dia 31/05/2010). 
 
Segundo Lúdica, o único problema que ela vê de a criança de seis 
anos estar no Ensino Fundamental é o peso em cima da alfabetização. 
Ela disse que continua adotando o Referencial da Educação Infantil, 
porque a criança é a mesma, e utiliza também um guia de 
alfabetização enviado pelo MEC que apresenta uma proposta lúdica, 
mas o foco está muito na alfabetização. Ela disse que tenta fazer um 
trabalho integrado, alfabetizar priorizando o lúdico e o movimento no 
trabalho com esta criança (Registro em Diário de Campo, durante 
entrevista concedida no dia 07/06/2010). 

 

Vemos que a ausência de conhecimento da legislação por parte das professoras 

fez com que elas se sentissem de certa forma pressionadas e focadas na alfabetização da 
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criança, mesmo reconhecendo que o foco apenas em alfabetizar seja algo prejudicial 

para a criança nessa faixa etária, pois consideram as atividades lúdicas essenciais para a 

formação e o desenvolvimento infantil. 

Pode-se também inferir, pelas falas das professoras, o dualismo entre brincar e 

aprender, pois, quando elas veem a alfabetização como problema por sobrar pouco 

tempo para o lúdico, percebe-se a não-integração ou a dificuldade de realizar um 

trabalho de alfabetização pautado no lúdico e no movimento infantil. A dicotomia entre 

brincadeira e aprendizagem fez com que, principalmente na prática da professora 

Austera, o brincar, assim como os elementos corporais e lúdicos, se tornassem 

acessórios no processo de aprendizagem, diminuindo, nessa faixa etária, o tempo do 

prazer e da brincadeira para se focarem no dever. 

A brincadeira, na prática da professora Austera, ficou restrita praticamente aos 

momentos da Educação Física, que era dirigida por outro professor, e ao horário do 

recreio, que é um tempo muito escasso, apenas dez minutos. Nas aulas de Educação 

Física, a expressão corporal das crianças era bem diferente da exigida em sala de aula. 

As crianças pareciam esperar ansiosas por aquele momento de expansão dos corpos e 

expressões que não podiam ser vivenciadas na sala de aula, corpos vivos, olhos atentos, 

concentração, alegria e entusiasmo, que se opunham à expressão corporal na sala de 

aula, como demonstra o contraste da mesma criança nos dois ambientes. 

 

Foto 26: Criança na sala de aula 
(08/06/10). 
Fonte: Mariana de Oliveira. 

Foto 27: Aula de Educação Física 
(23/03/10). 
Fonte: Mariana de Oliveira. 

 

O curto tempo deixado para as brincadeiras no momento do recreio, muitas 

vezes, era ameaçado caso a criança não cumprisse as regras estabelecidas pela 

professora Austera: se não colorisse, se ficasse em pé, se não copiasse tudo, se 

conversasse ou se transgredisse outros combinados. Pela necessidade que as crianças 
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têm da brincadeira, por terem por única atividade o brincar, como afirma Wallon 

(2007), quando alguma ficava sem o recreio, sua expressão demonstrava o significado 

de tal perda, como se pode ver na Foto 28: uma criança chorar por não poder participar 

do recreio, contrastando com sua expressão de alegria, nesse mesmo dia, ao pular corda 

na aula de Educação Física (Foto 29). 

 

  

Foto 28: Sem brincar na hora do 
recreio (23/03/10). 
Fonte: Mariana de Oliveira. 

Foto 29: Brincando na Educação 
Física (23/03/10). 
Fonte: Mariana de Oliveira. 

 

A maior parte do tempo das crianças era ocupada por atividades conteudistas: 

correção de tarefa, atividades de letramento matemático e de alfabetização, entre outros 

conteúdos trabalhados, ficando o brincar e as atividades ludocorporais, em geral, à 

mercê de uma sobra de tempo. Em alguns momentos, elas aconteceram em sala de aula, 

mas, majoritariamente, as atividades cognitivas predominaram sem a participação e 

integração das mesmas. 
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Na prática da professora Lúdica, a corporeidade e a ludicidade foram elementos 

presentes. Houve um trabalho educativo da criança completa em seus aspectos 

intelectuais, motores e afetivos, tornando-se o brincar uma peça-chave no cotidiano 

dessa sala de aula, como demonstram as fotos a seguir:  

 

As crianças realizaram com bastante frequência diferentes atividades fora da sala 

de aula: brincadeiras, dinâmicas, atividades corporais dirigidas (que trabalharam a 

coordenação motora, o equilíbrio e a lateralidade), histórias com movimentos, massinha 

e pintura, entre outras atividades, que, pela forma como foram conduzidas pela 

professora, respeitando o ritmo, o pensamento e a autonomia da criança, abrigaram o 

elemento lúdico e corporal em suas vivências. De acordo com a professora Lúdica, 

  

Foto 30: Brincando de queimada 
(26/05/10). 
Fonte: Mariana de Oliveira. 

Foto 31: Atividade de equilíbrio 
(17/03/10). 
Fonte: Mariana de Oliveira. 

  

Foto 32: Brincadeira: “Cocutinho 
queimado” (28/04/10). 
Fonte: Mariana de Oliveira. 

Foto 33: Jogos de montar (16/06/10). 
Fonte: Mariana de Oliveira. 



 141 

essas atividades são uma necessidade para as crianças dessa faixa etária que estão 

chegando ao primeiro ano com a coordenação motora pouco desenvolvida ou 

trabalhada. Ela considera que já está acontecendo um processo de aceleração da 

alfabetização na EI e que essas habilidades, que deveriam estar sendo trabalhadas na 

primeira etapa da Educação Básica, estão sendo negligenciadas (Registro em Diário de 

Campo, durante entrevista concedida no dia 24/06/10).  

Numa dessas atividades de trabalhar a coordenação motora – a atividade com 

massinha de modelar –, a postura das crianças de concentração e o envolvimento na 

atividade chamaram-me a atenção, porque, durante outras atividades de escrita e durante 

explicações da professora, as crianças se mostraram mais dispersas, concentrando-se por 

pouco tempo nas atividades. A Foto 34 mostra a expressão da pequena “artista” absorta 

na arte de modelar. 

 

 

Foto 34: Expressão de atenção na arte de modelar (08/04/10). 
Fonte: Mariana de Oliveira. 

 

Wallon (1995) explica que essa atitude de absorção da criança nas suas 

ocupações presentes é uma atitude comum a essa faixa etária, podendo perdurar até 

mesmo depois dessa idade. A atividade da criança é marcada pela exclusividade. Ela 

pode passar horas envolvida numa atividade que lhe interesse, mas tem dificuldade de 

se concentrar em outra atividade que não a absorva totalmente. Somente com o 

fortalecimento de suas condutas motoras, que se dá por volta dos sete anos de idade, a 

criança já consegue se desligar das atividades que a absorviam completamente.   
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De acordo com Wallon (1975), o principal estímulo da atenção é o interesse da 

criança. Como a principal atividade para a criança é o brincar, pode-se compreender por 

que, ao modelar massinha ou desenvolver qualquer outro tipo de atividade em que o 

elemento lúdico é a fonte alimentadora da vivência, a criança fica nesse estado de 

imersão e envolvimento em que não há divisão ou lugar para outra coisa a não ser a 

atividade realizada. Segundo o autor, “o interesse existe apenas no proveito, liga-se à 

livre interação de todas as funções, exprime-se na atividade e na curiosidade espontânea 

da criança” (p. 370). Ele enfatiza a importância de ensinar a criança a partir de objetos 

ou situações que a tocam de perto e lhe interessam, não devendo os educadores arrancá-

la de sua experiência, da atividade que a envolve. Em outras palavras, o autor está 

destacando a relevância de ensinar a criança a partir do que lhe interessa. Se, nessa fase, 

o brincar torna-se a atividade principal para a criança do primeiro ano, ou seja, uma 

fonte de estímulo à aprendizagem, sua vivência torna-se essencial e facilitadora no 

processo de alfabetização e letramento, haja vista as reações despertadas na criança 

como a atenção, o estímulo, a concentração e o envolvimento, que se tornam fatores 

favoráveis a um ensino mais eficaz. 

Retomando a afirmação de Gáspari (2004) de que o brinquedo constitui-se mais 

como processo que produto, pôde-se constatar que, na prática da professora Austera, 

esse processo foi abreviado ou substituído, poderíamos assim dizer, pelos produtos da 

aprendizagem que seriam cadernos cheios, exercícios e tarefas que se transformaram 

numa forma de comprovação do rendimento do aluno. Na prática da professora Lúdica, 

esse processo tem sido acelerado devido à cobrança ou peso de se mostrar tanto para os 

pais quanto para a Direção da escola que os alunos estão cumprindo as competências 

exigidas para essa faixa etária. Esse foco no processo de alfabetização, essa pressão e 

exigência de que a criança esteja lendo e escrevendo está em descompasso com suas 

necessidades e ritmo. A professora Lúdica relatou: 

 

Está vendo! A gente tem que fazê-los copiar, escrever, acostumar a 
escrever, porque senão eles não acompanham no segundo ano. Mas 
está vendo! Eles não dão conta de copiar muita coisa. Eu copio, mas 
deixo até onde eles conseguiram copiar. Isso é até uma forma de 
registro, para eu mostrar para a Supervisão que eles não estão 
preparados para isso (Registro em Diário de Campo, durante 
entrevista concedida no dia 12/05/10). 
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A professora, além de respeitar o ritmo da criança, percebe que a exigência do 

método de alfabetização que lhe foi imposto está incompatível com a necessidade de 

seus alunos. Foi possível perceber que, nesse ritmo acelerado em se alfabetizar a 

criança, está havendo um enaltecimento das atividades cognitivas e uma diminuição das 

brincadeiras e dos elementos lúdicos e corporais na prática do primeiro ano. Na prática 

de Lúdica, esses elementos estiveram presentes, mas não se pode deixar de enfatizar 

que, em muitos momentos, como nesse tipo de atividade em que a criança tem que 

copiar durante muito tempo do quadro, as crianças ficaram divididas entre o brincar e o 

estudar, entre o prazer e a obrigação, prevalecendo, então, o foco na alfabetização. O 

tempo dedicado à brincadeira fica à penumbra de um futuro distante. Algumas fotos 

retratam bem a realidade da criança do primeiro ano que precisa aprender os códigos da 

escola, mas não quer deixar suas brincadeiras de lado, apesar de estarem se distanciando 

cada vez mais delas. 

 

 

Mesmo com o encurtamento do tempo para as brincadeiras, que é um processo 

que está acontecendo no primeiro ano, considerando-se as duas práticas analisadas, 

ainda assim, as crianças encontram espaços e brechas para a manifestação de 

brincadeiras. Na prática de Austera, esse tipo de manifestação ocorria, mas, 

rapidamente, era percebida e coibida pela professora, ocorrendo com menos frequência. 

Mas na prática de Lúdica, as crianças tinham liberdade para se expressar, conversar com 

o colega, maior interação com a professora, o que tornou o ambiente mais propício para 

que as crianças transformassem, por meio de sua imaginação e fantasia, diferentes 

  

Foto 35: Apego aos brinquedos 
(08/04/10). 
Fonte: Mariana de Oliveira. 

Foto 36: Apego aos brinquedos 
(17/03/10). 
Fonte: Mariana de Oliveira. 
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situações e objetos em ludicidade. Esse impulso inerente à criança que a faz querer 

brincar, a que se refere Pereira (2009), é uma das formas mais significativas que a 

criança tem de compreender e apreender o mundo. A situação a seguir, ocorrida na 

prática de Lúdica, retrata bem essa característica que a criança tem de dar vida aos 

objetos, demonstrando que os objetos menos prováveis podem se transformar em 

brinquedos nas mãos das crianças. 

 

As crianças estavam realizando uma atividade do livro didático em 
sala de aula. A professora deu um saquinho contendo as letras do 
alfabeto móvel para as crianças acharem as letras correspondentes às 
escritas no livro e, em seguida, montar palavras. Mas não demorou 
muito para que os sacos plásticos, cuja função era abrigar as letras, se 
transformassem em bolas de soprar nas mãos das crianças, como 
demonstra a Foto 37 (Registro em Diário de Campo, 29/04/10). 
 

 

Foto 37: Transformando o saco plástico em objeto lúdico 
(29/04/10). 
Fonte: Mariana de Oliveira. 

 

Como o movimento e o lúdico são características que marcam essa faixa etária 

em que se encontram as crianças do primeiro ano, a corporeidade e a ludicidade sempre 

estarão presentes no ambiente pedagógico onde elas se encontram. A presença ou 

ausência desses elementos no espaço educativo vai depender da prática do educador, da 

forma como ele olha para essa criança, percebe seu corpo, reage à sua forma diferente 

de pensar, agir e sentir. De acordo com Angotti (2009), o brincar significa “enxergar as 

crianças com atenção maior em suas especificidades e singularidades, garantindo o 

direito de ser e viver intensamente a infância” (p. 137). Esse direito de a criança viver 

intensamente a infância e ser atendida em suas necessidades, como a de brincar, não 

pode ser garantida apenas via legislação, mas, principalmente, pelas ações do educador, 

que pode contribuir para que esse período da vida da criança seja marcado por 

experiências significativas e prazerosas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Geralmente, quando chegamos ao final de um trabalho, temos a sensação de 

dever cumprido, mas, quando escrevo as últimas palavras desta dissertação, a sensação 

que sinto é que ainda falta muito para concluir ou dar por encerrada esta caminhada que, 

em vez de me levar unicamente ao destino esperado, me fez ver a possibilidade de 

trilhar novos caminhos e fazer novas descobertas. E são estes novos desafios que se 

põem no nosso caminho que nos motivam a continuar a pesquisar. Ao final desta etapa 

de estudo, surgiu-me uma inquietação que nasceu quando conversei com umas das 

professoras da pesquisa e refleti sobre sua hipótese de que as crianças estão chegando ao 

primeiro ano com a coordenação motora pouco desenvolvida por já estar ocorrendo um 

processo de aceleração da alfabetização na Educação Infantil, e uma negligência das 

atividades corporais e lúdicas que poderiam estar auxiliando o desenvolvimento da 

coordenação motora da criança. A hipótese levantada pela professora, incitou-me o 

desejo de pesquisar e verificar se realmente está acontecendo este processo de 

aceleração na Educação Infantil, mas isso é assunto para a próxima pesquisa...  

Do caminho já percorrido, algumas constatações merecem ênfase ao final 

desta análise da prática de duas professoras do primeiro ano. Foram destacadas algumas 

características comuns à criança do primeiro ano: a interação, o movimento, conversas 

em voz alta, exibicionismo, a necessidade do afeto e da brincadeira, a dificuldade de se 

concentrar e se manter por muito tempo numa mesma posição, entre outras 

características que foram observadas nas práticas analisadas. Contrastando a prática das 

professoras, fica evidente a importância dos elementos corporais e lúdicos na prática 

pedagógica do primeiro ano. O acolhimento dos sentimentos, emoções, expressão 

criativa e autonomia da criança na prática de sala de aula permite que a criança seja 

vista como um ser integral e possa ter um desenvolvimento de suas potencialidades. No 

ambiente pedagógico onde o elemento lúdico encontra abrigo, pode-se inferir que há 

maiores possibilidades de que o aluno aprenda com mais facilidade e se interesse em 

aprender cada vez mais, haja vista a importância que as atividades que permitem 

liberdade corporal, brincadeiras e expressão artística têm para a criança. E se esta tem a 

possibilidade de aprender através de vivências prazerosas, correspondentes às suas 

necessidades e expectativas, o ensino se torna mais prazeroso e interessante, permitindo 

uma vivência plena em que corpo, mente e emoção são trabalhados em sintonia, 

potencializando, assim, a corporeidade na prática educativa. 
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No entanto, num ambiente pedagógico em que o professor não atenta para as 

especificidades da criança desta faixa etária, não percebe o corpo infantil, se impacienta 

em relação aos gestos, vozes e movimentos das crianças, propiciando pouco espaço para 

a manifestação da expressão infantil, os elementos corporais e lúdicos se tornam 

acessórios no processo de aprendizagem. A ausência destes elementos na prática do 

primeiro ano pode significar, também, momentos de interrupção do processo de 

aprendizagem, que podem ser explicados pela relação de interdependência entre o 

desenvolvimento da inteligência, da parte motora e emocional da criança enfatizados na 

teoria walloniana e reichiana. Nesta relação recíproca entre as dimensões humanas 

estabelecida pelos autores, se a criança não encontra espaço para manifestar suas 

emoções, ou é impedida de trabalhar sua dimensão motora quando fica horas sequentes, 

apenas sentada escrevendo, há igual prejuízo no desenvolvimento do aspecto cognitivo 

e intelectual da criança. Tanto Reich quanto Wallon vão de encontro às teorias que 

tratam a criança de forma fragmentada, por isso, todas as vezes que ambos falam do 

corpo, da mente ou da emoção da criança, eles estão falando de um desenvolvimento 

integrado, em que, se há prejuízo em umas das partes, todas as outras dimensões do ser 

infantil são afetadas. 

Por isso as atitudes de repressão, as intervenções desnecessárias por parte do 

professor (como proibir a criança de realizar suas necessidades biológicas, interferir na 

forma de a criança raciocinar, de expressar seus movimentos, de manter contato com os 

colegas, de demonstrar afeto) são tão prejudiciais ao desenvolvimento infantil. Este tipo 

de atitude que coíbe o livre arbítrio, a expressividade e a criatividade da criança, 

dependendo da frequência e da repetição em que ocorrerem, traz limitações não apenas 

ao processo de aprendizagem, mas pode ser desencadeador de neuroses e bloqueios que 

podem afetar a infância, interrompendo o ritmo regulado e expansivo inerente à criança. 

Não se pode deixar de mencionar a importância de o professor conhecer as 

características e as peculiaridades desta fase do desenvolvimento infantil. Um professor 

que conhece a criança com quem está trabalhando, suas necessidades e dificuldades, 

terá mais condições de elaborar práticas mais condizentes e adequadas à faixa etária da 

criança. Pode-se inferir que a ausência de informação e conhecimento do 

desenvolvimento integral da criança por parte das professoras, trouxe insegurança e 

incertezas a suas práticas, fazendo com que suas ações se permeassem de erros não-

intencionais que estão registrados no corpo e na história de vida de cada uma dessas 

crianças. 
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Entre esses erros não-intencionais, está o processo de aceleramento da 

alfabetização que tem ocorrido nesta fase de ensino, e que tem feito as professoras se 

sentirem pressionadas a focar no aspecto cognitivo, afastando de suas práticas o 

exercício da corporeidade e da ludicidade que poderiam estar auxiliando o processo de 

ensino aprendizagem. No entanto, afastando-se esses elementos do ambiente 

pedagógico, esta criança tem seu direito de brincar e viver a infância em sua plenitude 

ameaçado, ficando então dividida entre o prazer e a obrigação, entre estudar e brincar, 

que deveriam ser atividades integradas em sua vivência, já que ambas são importantes 

para seu desenvolvimento integral. 

Outra constatação é a falta de conhecimento e leitura dos profissionais da 

escola dos documentos e legislação emitidos pelo Ministério da Educação e o repasse de 

informação aos regentes destes documentos, que foram elaborados no intuito de orientar 

o planejamento de práticas pedagógicas condizentes à faixa etária da criança. 

Acredito que este trabalho possa contribuir como uma fonte de pesquisa para 

estes profissionais da escola, na medida em que os aspectos legais para o primeiro ano 

são analisados e esclarecidos, e se mostra, também, uma fonte de consulta para 

pesquisadores e principalmente professores que atuam nesta modalidade de ensino que 

almejam conhecer mais acerca desta criança.  
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Caro (a) professor (a) 

Gostaria de poder contar com a sua colaboração respondendo 

este questionário. Ele faz parte de uma pesquisa que estou 

desenvolvendo no Mestrado em Educação na UFSJ com o 

objetivo de conhecer o perfil dos professores do primeiro ano 

do Ensino Fundamental de São João del-Rei. Esta pesquisa 

não é avaliativa e os nomes não serão divulgados.  

Conto com a sua ajuda. Muito obrigada. 

Mariana de Oliveira 

 

Nome_____________________________________________ 

Data de nascimento___________________Sexo: F(  )   M(  ) 

1. Estado Civil 

(  ) solteiro                       (  ) casado              (  ) outro 

 

2. Religião_________________________________________  

 

3. Exercício físico que pratica: 

(  ) nenhum   (  ) caminhada  (  ) musculação  (  ) dança  (  ) 

hidroginástica  (  ) outro(s) (especificar qual) 

________________________________ 

 

4. Grau de instrução 

(  ) Segundo grau      (  ) Terceiro grau        (  ) Pós-graduação 

 

5. Curso de graduação: 

____________________________________ 

Instituição: 

______________________________________________ 

Ano de Conclusão do curso:___________ 

 

6. Curso de Pós-

Graduação_________________________________ 

Instituição__________________________________________ 

 

7. Em quantas escolas trabalha? __________ 

Quais? 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

8. Há quantos anos trabalha nesta(s) escola(s)? 

(  ) de 1 a 3 anos                    (  ) de 6 a 10 anos 

(  ) de 3 a 6 anos                    (  ) acima de 10 anos 

 

9. Há quantos anos trabalha com crianças em processo de 

alfabetização? 

(  ) de 1 a 3 anos                    (  ) de 6 a 10 anos 

(  ) de 3 a 6 anos                    (  ) acima de 10 anos 

 

10. Já participou de cursos ou projetos de aperfeiçoamento? 

(  ) Não           (  ) Sim ( especificar o curso, a instituição e a 

duração ) 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

11. Descreva de forma sucinta as atividades mais utilizadas na 

sua rotina nos respectivos momentos: 

Inicio da aula: ______________________________________ 

__________________________________________________ 

Segundo momento da aula: ___________________________ 

__________________________________________________ 

Recreio:___________________________________________ 

__________________________________________________ 

Após o recreio até o término da aula:____________________ 

__________________________________________________ 

 

12. O que predomina em sua metodologia de trabalho. Marque 

somente o que você utiliza com freqüência. Marque todos que 

julgar necessários. 

(  ) aula expositiva   

(  ) trabalho individual 

(  ) trabalho em grupo 

(  ) jogos 

(  ) utiliza outros espaços físicos além da sala de aula 

(  ) utiliza somente o espaço físico da sala de aula 

(  ) brincadeiras 

(   ) histórias 

(  ) uso do livro didático 

(  ) dança 

(  ) música 

(  ) artes plásticas (colagem, pintura, desenhos) 

(  ) outras atividades (especificar) 

__________________________________________________ 

 

13. Como seus alunos ficam dispostos em sala de aula: 

(  ) enfileirados     (   ) em círculo    (  ) outra forma 

(especificar)_____________________ 

 

14. Você utiliza as brincadeiras, jogos, dinâmicas, danças, o 

teatro a música no seu trabalho de alfabetização na sala de 

aula: 

(  ) todos os dias                                (  ) ocasionalmente 

(  ) alguns dias na semana                 (  ) raramente 

(  ) uma vez por semana                     (  ) nunca 

 

15. Além do momento da Educação Física você faz alguma 

atividade corporal com seus alunos? Se faz, qual(is)?  

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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 ENTREVISTA  
 

• Como que está sendo para você trabalhar com esta série? Há quanto tempo você trabalha com a 

criança de seis anos? 

 

• Você já foi professora da Educação Infantil?  

 

• Como que está sendo esta experiência para você? Você teve alguma orientação para trabalhar 

com esta criança? Você leu a legislação ou algum documento do MEC a respeito do Ensino 

Fundamental de Nove anos e sobre a inclusão desta criança? 

 

• O que você acha desta criança que antes estava na Educação Infantil e agora se encontra no 

Ensino Fundamental? 

 

• Até o ano passado havia mesinhas estilo das utilizadas na Educação Infantil e também as 

crianças não utilizavam o livro didático. Porque houve esta mudança? (específica para professora 

Lúdica) 

 

• Foi a partir deste ano que esta série começou a utilizar o livro didático, ou já estava sendo 

utilizado nos anos anteriores? (específica para Austera) 

 

• Como aconteceu a separação por turma? Qual a idade destas crianças? Aconteceu antes alguma 

entrevista com os pais? 

 

• Qual ou quais características definem para você a criança de seis anos? 

 

• Você utiliza bastante atividades lúdicas com a crianças: história, atividades corporais, 

brincadeiras, você acha este tipo de atividade importante para formação da criança? (específica 

para Lúdica) 

 

• Que tipo de atividade você acha fundamental trabalhar com esta faixa etária? (específica para 

Austera) 

 

• Este trabalho realizado com esta criança está baseado no referencial curricular para E.I, ou do 

E.F?  

 

• Você acha que esta criança continua necessitando de atividades lúdicas, brincadeiras, atividades 

livres a que estavam expostas na Educação Infantil, ou não? (específica para Austera) 

 

 


