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RESUMO 
 
 
 
Neste trabalho abordamos o tema Ensino Fundamental de nove anos em foco a 
organização das novas turmas de 1º ano, especialmente das escolas municipais da 
cidade de Londrina. Buscamos conhecer as principais mudanças ocorridas no Ensino 
Fundamental após a ampliação para nove anos, dedicando atenção às alterações 
ocorridas com as turmas de 1º ano, uma vez que, a idade de ingresso da criança no 
Ensino Fundamental mudou de 7 para 6 anos e em alguns casos, podendo ser 
matriculada aos 5 anos. Realizamos uma pesquisa bibliográfica buscando referências 
teóricas que falam, sobre a ampliação do Ensino Fundamental e sobre os principais 
aspectos que caracterizam a criança de 6 anos, tendo como referência os estudos de 
Piaget e autores que seguem a mesma linha teórica. Realizamos um breve estudo de 
caso em uma escola municipal de Londrina e participamos dos grupos de estudos para 
formação continuada dos professores de 1º ano ofertado pela Secretaria Municipal de 
Educação. Realizamos um estudo aprofundado a respeito do desenho infantil, 
entendida neste trabalho como principal representação simbólica da criança menor de 
6 anos. Enfatizamos neste trabalho a importância de se pensar em um novo 1º ano, 
pois não se trata de transferir os conteúdos da antiga 1ª série ou manter a mesma 
estrutura da última etapa da Educação Infantil - EI6 - no 1º ano, mas sim pensar em 
uma nova organização que possui novos objetivos, conteúdos e didáticas. 
 
 
 
 
Palavras chave:  Ensino fundamental de nove anos. Criança de 6 anos. 1º ano. 
Desenho infantil. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O currículo 2007 do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de 

Londrina tem como objetivo formar o Pedagogo que conheça a totalidade do 

trabalho pedagógico nos espaços de educação formal e não formal, cuja base de 

atuação é a docência. Neste sentido, a proposta deste trabalho não é focar nossa 

pesquisa em uma única área de conhecimento de pesquisa da Educação, mas sim 

considerar o conjunto das grandes áreas – Didática, Psicologia, Filosofia, Políticas 

educacionais, Formação de professores, Anos iniciais, Educação infantil, 

Alfabetização, História da Educação e Gestão. 

O plano nacional de educação lei nº 10. 172 de 9 de janeiro de 2001, 

estabeleceu como meta da educação nacional a ampliação do Ensino Fundamental, 

de oito para nove anos de duração. O assunto foi debatido entre o Ministério da 

Educação, Secretarias de Educação Básica e o Plenário por 5 anos, até que, com a 

lei nº 11.274 de 6 de fevereiro de 2006 altera-se a LDB ampliando o Ensino 

Fundamental para nove anos de duração com matrícula obrigatória a partir dos 6 

anos de idade e estabalecendo o prazo de implantação de todos os sistemas até o 

ano de 2010. 

Após esta mudança na legislação, a organização do Ensino Fundamental 

tornou-se uma novidade e tudo que é novo, gera dúvidas, receios e dificuldades na 

compreensão. Por isso, exigiu-se que os cursos de formação de professores 

adequassem seus currículos a esta nova organização do Ensino Fundamental. Fez 

se necessário estudar a legislação sobre o assunto e os documentos orientadores 

do Ministério da Educação para compreender a nova configuração e capacitar novos 

professores para atuarem nos anos iniciais. 

Compreendendo a formação do professor-pedagogo como uma 

indissossiável relação entre a Pesquisa, a Docência e a Gestão, buscamos por meio 

desta pesquisa nos aprofundar neste assunto, buscando uma sólida formação para 

docência nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Assim, quando entitulamos este trabalho com uma indagação queremos por 

um lado apresentar em primeiro lugar as dúvidas mais frequentes que os 

professores em formação e atuantes dos anos iniciais tinham e têm a respeito do 

novo Ensino Fundamental e, por outro lado, sinalizar a importância das perguntas e 

dos questionamentos para a produção de conhecimentos, pois sabemos que sem 
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perguntas não há pesquisa, então, não há novas produções científicas. 

Com base nestas ideias iniciais, nossos problemas de pesquisa são: Qual é 

a identidade do 1º ano no ensino fundamental de 9 anos? Trata-se apenas de uma 

mudança de nomenclatura onde os conteúdos da antiga 1ª série foram adiantados 

para as crianças de 6 anos, no que diz respeito, principalmente, a alfabetização? 

Permanecerá a mesma estrutura da última etapa da Educação Infantil em virtude da 

idade das crianças atendidas? Ou trata-se de uma nova estrutura, um novo 1º ano, 

que adquire novas características curriculares e didáticas? 

Para buscar responder aos problemas de pesquisa elencamos os seguintes 

objetivos: 

 

 Conhecer e analisar a legislação que respalda a ampliação do Ensino 

Fundamental, a fim de compreender quais os principais objetivos desta ampliação 

e as implicações desta mudança para o trabalho do professor na escola regular. 

 

 Descrever as mudanças ocorridas nas escolas municipais de Londrina após a 

ampliação. 

 

 Estudar a criança de 6 anos, bem como, as principais características de seu 

desenvolvimento e de suas necessidades educacionais. 

 

 Investigar como deve ser a organização pedagógica das turmas de 1º ano do 

Ensino Fundamental de 9 anos, a formação do professor, o currículo, a didática e 

o ambiente. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Inicialmente buscamos por meio de uma revisão bibliográfica que, segundo 

Meksenas (2002) trata-se de uma análise das produções referente ao objeto a ser 

pesquisado, e imprescindível a qualquer produção científica, os materiais de cunho 

jurídico que respaldam a ampliação do Ensino Fundamental e materiais orientadores 

produzidos pelo Ministério da Educação de caráter pedagógico. Após reunir estes 

materiais fizemos a leitura dos mesmos para compreender as principais 

características desta ampliação. 
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Realizamos um estudo de caso em uma escola municipal da cidade de 

Londrina com o objetivo de observar no cotidiano escolar como as orientações legais 

e pedagógicas estavam sendo cumpridas pela escola, a título de exemplo. O estudo 

de caso para Meksenas (2002), parte do uso de diversas formas de coleta de dados 

para a pesquisa, neste caso, realizamos leituras do PPP da escola, observações da 

dinâmica escolar e de conversas informais com professores, alunos, diretor, 

supervisor e auxiliar de supervisão e secretárias. 

Participamos da formação continuada promovida pela Secretaria de 

Educação voltada para professores do 1º ano do Ensino Fundamental das escolas 

municipais de Londrina. 

Estudamos por meio de uma análise bibliográfica as principais teorias sobre 

a criança de 6 anos. 

Por fim realizamos uma pesquisa qualitativa, pois o objetivo de nossa 

análise não se trata de generalizações (Meksenas, 2002) mas de averiguar, qual o 

perfil das crianças que ingressam no Ensino Fundamental. Assim analisamos os 

desenhos das crianças de EI6, categorizando segundo as fases de desenvolvimento 

do desenho para Luquet, afim de conhecer o aluno que ingressa no 1º ano do 

Ensino Fundamental. 

 

ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS 

 

O segundo capítulo intitulado Ensino Fundamental de Nove Anos tem como 

objetivo conhecer como se deu a ampliação do Ensino Fundamental no Brasil e os 

principais objetivos, considerando os documentos legais, a história da educação, as 

produções bibliográficas e os documentos orientadores do MEC a respeito do 

assunto e um estudo de caso sobre como ocorreu a ampliação do Ensino 

Fundamental nas escolas municipais de Londrina. 

O terceiro capítulo tem como objetivo conhecer a criança de 6 anos e suas 

principais características, de modo a conhecer todas as variáveis que influenciam 

para seu desenvolvimento e aprendizagem. Para isso tomamos como base 5 eixos 

de estudo da criança, bem como: Infância, Brincar, Aprendizagem, Psicomotricidade 

e Sistemas de representação. 
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O quarto capítulo é uma síntese explicativa de como se organiza as turmas 

de 1º ano nas escolas municipais de Londrina. Buscamos compreender os 

pressupostos filosóficos pedagógicos da Proposta Pedagógica da Rede municipal da 

cidade e descrevemos como se dá a formação dos professores e o 

acompanhamento das crianças durante o ano letivo. 

Por fim, nas considerações finais buscamos responder objetivamente nosso 

problema de pesquisa bem como apontar as principais conclusões que, os estudos 

feitos para esta pesquisa, nossas observações da realidade escolar da cidade de 

Londrina e a nossa participação em grupos de estudos da Secretaria Municipal de 

Educação possibilitaram elaborar. 
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2 ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS 

 

Neste capítulo vamos descrever de modo geral como se deu a ampliação do 

Ensino Fundamental no cenário brasileiro, apontando as principais características 

desta nova organização. Para isso dividimos o capítulo em três partes: Aspectos 

Jurídicos, Aspectos Pedagógicos e Aspectos Reais, categorizados assim, de acordo 

com o material usado como fonte para cada discussão. 

Para falar sobre os aspectos jurídicos realizamos uma busca na legislação 

que respalda a ampliação do Ensino Fundamental. Documentos estes, que possuem 

força de lei, que delimitam e sancionam o Ensino Fundamental de 9 anos. 

Entendido os aspectos legais pertinentes ao objeto de estudo, buscamos no 

site do MEC, materiais de cunho pedagógico que foram elaborados para orientar os 

professores, pedagogos e diretores quanto as mudanças que a ampliação 

provocaria em toda proposta pedagógica do Ensino Fundamental, principalmente, no 

1º ano. 

Com o intuito de observar na realidade como se deu as mudanças 

apontadas nos documentos e na legislação, realizamos um estudo de caso em uma 

escola da periferia de Londrina, relatando como se deu a ampliação do Ensino 

Fundamental e de que forma o trabalho pedagógico esta sendo conduzido no 1º 

ano. 

 

2.1 Aspectos Jurídicos: a legislação  

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96 – LDBEN 

sancionada durante o governo presidencial de Fernando Henrique Cardoso, em 20 

de dezembro de 1996, disciplinou a educação escolar composta por educação 

básica e ensino superior. É o documento base para organização e funcionamento de 

qualquer instituição de ensino e continua vigente em nosso sistema educacional até 

a presente data. 

Segundo a LDB a educação básica é composta por três etapas: Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. “Tem por finalidades desenvolver o 

educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” 

(art. 22) e, mesmo assim, sendo indispensável a qualquer pessoa para o exercício 
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da cidadania, o Ensino Fundamental é a única etapa da Educação Básica com 

matrícula obrigatória, o que de fato, não garante a permanência de seus educandos 

na escola uma vez que segundo Harper et al (1980) a escola reproduz a divisão da 

sociedade em classes sociais, pois o próprio funcionamento da escola seleciona e 

elimina. 

Ao analisar a história podemos constatar que as mudanças ocorridas no 

sistema educacional, em foco, as mudanças que são impostas como a legislação, 

são ações que visam a atender, principalmente, os interesses políticos que estão 

subordinados aos interesses econômicos do momento histórico de uma sociedade. 

Tal fato se evidencia na LDB em dois períodos históricos diferentes no Brasil: 1961 e 

1971. 

Ghiraldelli (2000) aponta que a LDB de 1961 foi discutida no congresso 

durante 13 anos, refletindo o período da alta democracia que o país vivia com o 

recente advento da república, mas foi considerada uma lei que já nasceu velha, pois 

sofreu muitas alterações até ser sancionada. 

Já durante a Ditadura militar com a Lei 5692/71, aumenta-se a escolarização 

obrigatória para 8 anos abarcando a faixa etária de 7 aos 14 anos, o que para 

Ghiraldelli (2000) foi uma reforma que objetivava formar mão de obra para o 

mercado de trabalho, condição indispensável para o atual momento econômico que 

o Brasil estava vivendo. 

Assim, entendemos que a ampliação do Ensino Fundamental não é uma 

preocupação recente e, que estas mudanças visam, principalmente, atender 

interesses políticos do atual momento histórico. Assim, mais do que objetivos 

pedagógicos, esta ampliação esconde interesses políticos que precisam ser 

analisados com cautela. 

Então, para entender como se configura o Ensino fundamental de 9 anos, 

buscamos coletar e conhecer o respaldo legal que ampara a atual ampliação do 

Ensino Fundamental no Brasil. Segundo o perecer CNE/CEB Nº22/ 2009 estão aqui 

reunidas: 

 

 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 208. 

 Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB), admite a matrícula no Ensino 

Fundamental de nove anos, a iniciar-se aos 6 (seis) anos de idade. 
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 Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, estabelece o Ensino Fundamental de nove 

anos como meta da educação nacional. 

 Lei nº 11.114, de 16 de maio de 2005, altera a LDB e torna obrigatória a matrícula 

das crianças de 6 (seis) anos de idade no Ensino Fundamental. 

 Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, altera a LDB e amplia o Ensino 

Fundamental para nove anos de duração, com a matrícula de crianças de 6 (seis) 

anos de idade e estabelece o prazo de implantação pelos sistemas, até 2010. 

 Parecer CNE/CEB nº 24/2004, de 15 de setembro de 2004, estabelece normas 

nacionais para a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos de duração. 

 Parecer CNE/CEB nº 6/2005, de 8 de junho de 2005, reexamina o Parecer 

CNE/CEB nº 24/2004, visa o estabelecimento de normas nacionais para a 

ampliação do Ensino Fundamental para nove anos. 

 Resolução CNE/CEB nº 3/2005, de 3 de agosto de 2005, define normas nacionais 

para a ampliação do Ensino Fundamental para 9 (nove) anos de duração. 

 Parecer CNE/CEB nº 18/2005, de 15 de setembro de 2005, apresenta orientações 

para a matrícula das crianças de 6 (seis) anos de idade no Ensino Fundamental, 

em atendimento à Lei nº 11.114/2005, que altera os artigos 6º, 32 e 87 da Lei nº 

9.394/96. 

 Parecer CNE/CEB nº 39/2006, de 8 de agosto de 2006, responde consulta sobre 

situações relativas à matrícula de crianças de 6 (seis) anos no Ensino 

Fundamental. 

 Parecer CNE/CEB nº 41/2006, de 9 de agosto de 2006, responde consulta sobre a 

interpretação das alterações promovidas na Lei nº 9.394/96 pelas Leis nº 

11.114/2005 e nº 11.274/2006. 

 Parecer CNE/CEB nº 45/2006, de 7 de dezembro de 2006, responde consulta 

referente à interpretação da Lei nº 11.274/2006, que amplia a duração do Ensino 

Fundamental para 9 (nove) anos, e quanto à forma de trabalhar nas séries iniciais 

do Ensino Fundamental. 

 Parecer CNE/CEB nº 5/2007, de 1º de fevereiro de 2007, responde consulta com 

base nas Leis nº 11.114/2005 e n° 11.274/2006, que tratam do Ensino 

Fundamental de 9 (nove) anos e da matrícula obrigatória de crianças de 6 (seis) 

anos no Ensino Fundamental. 
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 Parecer CNE/CEB nº 7/2007, de 19 de abril de 2007, reexamina o Parecer 

CNE/CEB nº 5/2007, que trata de consulta com base nas Leis nº 11.114/2005 e n° 

11.274/2006, que se referem ao Ensino Fundamental de 9 (nove) anos e à 

matrícula obrigatória de crianças de 6 (seis) anos no Ensino Fundamental. 

 Parecer CNE/CEB nº 4/2008, de 20 de fevereiro de 2008, reafirma a importância 

da criação de um novo Ensino Fundamental, com matrícula obrigatória para as 

crianças a partir dos 6 (seis) anos completos ou a completar até o início do ano 

letivo. Explicita o ano de 2009 como o último período para o planejamento e 

implementação do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, que deverá ser adotado 

por todos os sistemas de ensino até o ano letivo de 2010. 

 Emenda Constitucional nº 59/2009, de 11 de novembro de 2009, acrescenta § 3º 

ao art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para reduzir, 

anualmente, a partir do exercício de 2009, o percentual da Desvinculação das 

Receitas da União incidente sobre os recursos destinados à manutenção e 

desenvolvimento do ensino de que trata o art. 212 da Constituição Federal; dá 

nova redação aos incisos I e VII do art. 208, de forma a prever a obrigatoriedade 

do ensino de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos e ampliar a abrangência dos 

programas suplementares para todas as etapas da Educação Básica, e dá nova 

redação ao § 4º do art. 211 e ao § 3º do art. 212 e ao caput do art. 214, com a 

inserção neste dispositivo de inciso VI. 

 Parecer CNE/CEB nº 20/2009, de 11 de novembro de 2009, fixa as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 

 Parecer CNE/CEB nº 22/2009, de 9 de dezembro de 2009, institui as Diretrizes 

Operacionais para a implantação do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. 

 

Tendo como base estes documentos as principais mudanças ocorridas no 

Ensino Fundamental podem assim serem resumidas: 

 Ampliação do Ensino Fundamental obrigatório de oito para nove anos. 

 Mudança na nomenclatura de séries passando a se chamar anos. 

 Obrigatoriedade da matrícula de crianças de 6 anos de idade. 

 Reformulação pedagógica para todos os anos do Ensino Fundamental. 

 



 

 

19 

 

Podemos destacar que o principal objetivo da ampliação do Ensino 

Fundamental é oferecer a criança um maior tempo de convívio escolar, de modo que 

ela tenha maiores e melhores oportunidades de aprendizagem. Inferimos que esta 

preocupação da sociedade que se refletiu em ações em nível político, pode ser 

entendida se analisarmos a atual situação da Educação Infantil  no Brasil. 

Assistimos nos últimos anos um aumento vertiginoso na procura pelas 

famílias por Centros de Educação Infantil, na maioria dos casos porque necessitam  

deixar as crianças em um local seguro e adequado enquanto trabalham. A Educação 

Infantil não se resume a um espaço que tem como objetivo “guardar” as crianças, 

mas sim, é uma etapa da Educação Básica importante, pois: 

 
(...) no contexto educacional brasileiro, é um direito de toda criança e 
uma obrigação do Estado (art. 208, IV da Constituição Federal). A 
criança não está obrigada a frequentar uma instituição de Educação 
Infantil, mas sempre que sua família deseje ou necessite, o Poder 
Público tem o dever de atendê-la. Para além dos argumentos sociais 
e econômicos, na base desta questão está o direito ao cuidado e à 
Educação, desde o nascimento, como elemento constitutivo da 
pessoa e como o meio mais adequado à, formação, ao 
desenvolvimento e à integração social da criança. (BRANDÃO, 2007, 
p. 78) 
 

 

Mesmo com todos esses argumentos, visivelmente vemos a impotência do 

Poder Público aqui mesmo no município de Londrina quanto ao atendimento das 

crianças menores de 6 anos na Educação Infantil. Segundo dados da Secretaria 

Municipal de Educação1, o município de Londrina conta com 78 instituições públicas 

de Educação Infantil sendo que destas apenas 11 são instituições municipais, isto é, 

mantidas pela prefeitura. As 67 instituições restantes são filantrópicas, conveniadas 

com a prefeitura, recebem um valor mensal por criança referente a R$162,00 para 

crianças de 0 a 2 anos e R$108,00 para crianças de 2 a 5 anos, valor este que não é 

suficiente para a manutenção do CEI, sendo necessário, portanto, que a sociedade 

civil se mobilize para completar o orçamento destas instituições, por isso filantropia. 

Voltando a discussão sobre os interesses políticos que escondem esta 

ampliação podemos pegar como base o Plano Nacional de Educação, que tinha 

como primeira meta aumentar o atendimento a crianças na Educação Infantil. 

                                                 
1 Disponível em: 
<http://www1.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=
239> 
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Entendendo que a Educação Infantil é uma etapa que demanda maiores custos para 

o Estado a ampliação do Ensino Fundamental contribuiu consideravelmente para 

diminuir a procura dos pais pela Educação Infantil, assim contribuindo para que o 

Poder Público alcance sua meta. 

Com base nestas indicações entendemos que a ampliação do Ensino 

Fundamental foi uma das estratégias usadas pelo Estado para suprir a necessidade 

legal de atender o maior número de crianças menores de 7 anos em instituições 

educacionais uma vez que o Estado não dá conta de atender as crianças na 

Educação Infantil, que demanda maiores investimentos, principalmente, financeiros. 

 

2.2 Aspectos pedagógicos: os documentos orientadores 

 

A ampliação do Ensino Fundamental gerou muitas dúvidas, por parte das 

escolas, dos pais, das crianças e de toda sociedade preocupada com a educação. 

Novas temáticas tornaram-se pauta em discussões educacionais no Brasil inteiro, 

tais como: Como atender a criança de 6 anos no Ensino Fundamental? Como 

adequar os conteúdos? Alfabetizar ou não no 1º ano? Quem deve ser o professor: o 

da Educação Infantil ou da antiga primeira série? Como adequar o mobiliário? Que 

materiais usar no cotidiano de sala de aula? Como reorganizar as salas? 

Com base nas dúvidas mais frequentes dos profissionais de educação foi 

necessário que as secretarias de educação básica elaborassem materiais para 

instrumentalizar os professores para o novo Ensino Fundamental. 

Em nível nacional foram publicados os seguintes materiais: 

Ampliação do Ensino Fundamental para nove anos: relatório do programa e 

Ensino fundamental de nove anos: orientações gerais -  são materiais resultantes de 

sete encontros regionais realizados no início de 2004, promovidos pela SEB e MEC 

para discutir com estados e municípios como implementar esta ampliação.  

Ampliação do Ensino Fundamental para nove anos: 3º relatório do programa 

– resultado de 10 encontros regionais (Cuiabá/MT, São Luiz/MA, Maceió/AL, 

Natal/RN, Belém/PA, Rio Branco/AC, Belo Horizonte/BH, Curitiba/PR, Guarulhos/SP 

e Porto Alegre/RS) realizados em 2005, é uma compilação das dúvidas 

apresentadas ao MEC dos gestores e demais profissionais de educação de cada 

região, com suas respectivas respostas a respeito da implementação do Ensino 

Fundamental de nove anos. 
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Ensino Fundamental de nove anos: orientação para a inclusão da criança de 

seis anos de idade – 2006 – esta obra foi elaborada pelo Departamento de Políticas 

da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. Trata-se de um conjunto de artigos 

de diversos intelectuais da área de educação e infância, visando instrumentalizar os 

professores com orientações pedagógicas que respeitem as crianças como sujeitos 

da aprendizagem. 

A criança de seis anos: a linguagem escrita e o ensino fundamental de 9 

anos - 2009 – é um obra elaborada pela Coordenação geral de ensino Fundamental, 

juntamente com Diretoria de Concepções e Orientações Curriculares para a 

Educação Básica, MEC e SEB para oferecer aos professores orientações para o 

trabalho com a linguagem escrita em turmas de crianças de seis anos de idade. 

Em nível estadual foi elaborado pela Secretaria de Estado da Educação do 

Paraná o seguinte documento, Orientações pedagógicas para os anos iniciais do 

ensino fundamental de nove anos, em 2010 que tem por objetivo oportunizar 

reflexões teórico-metodológicas para a reorganização da Proposta Pedagógica do 

Ensino fundamental após sua ampliação. 

Já a Secretaria Municipal de Educação de Londrina adequou inteiramente 

sua Proposta Pedagógica em 2009 à nova ampliação dedicando também um 

capítulo especialmente ao Ensino Fundamental de nove anos, com as orientações 

gerais e as mudanças que devem ser realizadas nas escolas. 

Com base nestes materiais foi possível perceber que após a ampliação, 

tornou-se necessário reformular toda a proposta pedagógica do Ensino 

Fundamental, adequando o currículo de todos os anos e principalmente a didática 

utilizada nas turmas de 1º ano, em virtude das crianças estarem entrando mais cedo 

nas escolas. 

 

2.3 Implantação: Aspectos reais do cotidiano escolar 

 

O prazo final para implantação do Ensino Fundamental de nove anos nas 

escolas de todo Brasil foi 2010. Tornar esta ideia uma realidade dentro das escolas 

ainda foi um processo de adaptação que exigiu esforços de toda comunidade 

escolar. Professores, pais, alunos e funcionários sofreram diretamente estas 

mudanças onde novas informações permearam o âmbito escolar que exigiu, 

portanto, novos hábitos, como por exemplo, a mudança na nomenclatura, em que ao 
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invés de falarmos séries passamos a chamar de anos. A implantação gerou muitos 

debates dentro das próprias escolas, pois é um assunto que envolveu tomada de 

decisões, de interesse de toda comunidade escolar.  

A gestão escolar foi um forte agente de implantação do ensino fundamental 

de nove anos, faz parte do seu trabalho, pensar em estratégias que possibilitam 

realizar esta nova organização, estratégias estas que exigiram da gestão escolar 

melhor gerenciamento de fatores como espaço, materiais didáticos e corpo docente.  

Ampliando o Ensino Fundamental para nove anos era de se esperar que o 

número de alunos aumentasse nas escolas, nada mais lógico que o Poder Público 

investir em reformas e ampliações das mesmas ou mesmo construir novas escolas 

para atender a demanda, mas isso não aconteceu. Salas de 1º ano foram 

improvisadas nos prédios escolares e, em realidades marginais, em se tratando das 

escolas da periferia de Londrina, a situação é ainda mais grave.  

Para ilustrar como a implantação foi feita nas escolas municipais de Londrina 

vamos citar o exemplo de uma escola situada na região Oeste da cidade que 

denominaremos EM1. Relataremos como a escola se organizou e, ainda, se 

organiza fazendo relação ao Ensino Fundamental de nove anos e quais estratégias 

a gestão escolar fez uso para implantar o ensino de nove anos. 

Os dados aqui relatados a respeito da EM1 foram coletados durante o 

Estágio curricular obrigatório em gestão escolar, supervisionado por uma docente do 

Departamento de Educação da Universidade Estadual de Londrina, no período de 

agosto a outubro de 2010. As informações presentes neste trabalho provêm de 

observações da dinâmica escolar - salas de aula, recreio, secretaria e sala de 

gestores -, de reuniões e conversas informais com o diretor, supervisores e 

auxiliares de supervisão, secretárias e professores, do PPP da escola, e do contato 

direto com as crianças e suas produções durante o período que mantemos interação 

com a escola durante o estágio. 

Em 2010, a EM1 é a única escola municipal para atender cinco bairros da 

região oeste de Londrina, totalizando uma população geral de cerca de 5 mil 

cidadãos londrinenses e cerca de 800 alunos frequentam a escola. 

Todo o dia a EM1 enfrenta diversos desafios para efetivar seu papel 

educador nesta comunidade e a implantação do ensino fundamental de nove anos 

veio a somar nestes desafios.  
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Em 2009 a escola abriu a primeira turma de 1º ano e, para isso, teve que 

adequar os horários de atendimento às crianças, pois o número de salas da escola é 

o mesmo desde sua construção em 1993 e, a cada ano, o número de alunos 

aumenta. Neste sentido, uma das estratégias que a gestão escolar usou para 

atender estes 800 alunos foi organizar o funcionamento da escola em três turnos: 

matutino 7h às 11h, intermediário 11h às 15h e vespertino 14h às 18h.  

Todas as salas de aula são usadas por três turmas diferentes todos os dias 

e notem que as turmas que frequentam o período intermediário – por sinal as turmas 

de Educação Infantil (EI6) -  encerram suas atividades às 15h, mas às 14h novos 

alunos chegam e precisam da sala, assim as professoras do EI6 junto com as 

crianças desocupam o espaço. Como uma espécie de revezamento de salas, as 

crianças de EI6 precisam ficar durante 50 minutos em pátios descobertos ou em 

corredores, vulneráveis ao sol, calor, frio, vento, umidade e a circulação de pessoas, 

para desocupar as salas que serão usadas pelas turmas de 1º ano. 

Acompanhamos uma turma de 1º ano por três dias com o objetivo de ver na 

prática como é o cotidiano das crianças. As salas são as mesmas para todos os 

anos, as carteiras são organizadas em colunas favorecendo o revezamento das 

turmas que ocupam a sala (manhã 3ª série, intermediário EI6 e tarde 1º ano). A 

turma possui 27 crianças. Vejamos qual a recomendação da Secretaria Municipal de 

Educação de Londrina. 

 
A maior sala do prédio deve ser reservada para estas e o número 
mínimo (20) e máximo (25) de alunos nos três primeiros anos 
favorecendo a organização de cantos, de locais para expor livros, 
para pôr almofadas, tapetes que delimitem o espaço de leitura e 
contação de histórias. (LONDRINA, 2009, p. 25-26) 

 
Notamos que nas condições precárias de espaço que a escola possui é 

impossível atender esta recomendação da Proposta Pedagógica do município. 

Durante nossas observações constatamos que a professora usa de 

estratégias lúdicas para oferecer as crianças um ambiente de letramento. Canta 

músicas todos os dias e realiza brincadeiras quando possível, mas sempre as 

atividades são realizadas dentro de sala de aula, copiando no caderno o que a 

professora passa no quadro. 

Em conversa com a professora desta turma, a qual denominaremos P1, ela 

nos relatou que é uma professora muito tradicional, mas que tenta na medida do 
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possível mudar sua prática. “A realidade pede um ensino tradicional – simultâneo, 

rápido, sequencial – mas eu entendo que eles também precisam brincar”(P1). P1 

comentou que participa da formação continuada de professores da Secretaria 

Municipal de Educação, e que estes encontros ajudam muito em mudar de postura e 

inserir uma didática mais desafiadora e lúdica, bem como mais diversificada. 

A escola, durante o período da nossa interação com ela, ainda administrava 

as duas organizações de Ensino Fundamental, o ensino de 8 anos com as antigas 

2ª, 3ª e 4ª séries e o ensino de 9 com o 1º e 2º ano. Em 2011, a 2ª série de 8 anos 

foi extinta passando a ser ofertado o 3º ano para atender os alunos que já foram 

inseridos no Ensino Fundamental de 9 anos. No total a escola conta com cinco 

turmas de 1º ano, em média, 27 alunos por sala. 

O cotidiano da escola é muito dinâmico devido à realidade da comunidade 

que a frequenta. Durante o ano todo, alunos matriculam-se e são transferidos da 

escola por diversos motivos, ora por mudança de endereço, por desistirem da 

escola, por ordem do Conselho Tutelar, para trabalharem ou para se dedicar a 

criminalidade. 

Sendo o Ensino Fundamental de caráter obrigatório as turmas de EI6 

passam a ficar como preocupação secundária pela escola, uma vez que a prioridade 

para o atendimento são para crianças no 1º ano. A Política Nacional de Educação 

Infantil já salientava que: 

 
Para tanto, é imprescindível garantir que as salas continuem 
disponíveis para a Educação Infantil, não sendo utilizadas para o 
ensino fundamental2 (...). a inclusão das crianças de 6 anos no 
Ensino Fundamental , no entanto não pode ser efetivada sem que 
sejam consideradas as especificidades da faixa etária, bem como a 
necessidade primordial de articulação entre essas duas etapas da 
Educação Básica. (BRASIL, 2006, p. 6) 

 
Entendemos assim, que é de extrema importância que o Poder Público 

invista na construção de novas escolas, principalmente, nas regiões periféricas da 

cidade, pois é uma necessidade devido o aumento da demanda de alunos que 

obrigatoriamente precisam frequentar a escola, afim de que se atinja o objetivo de 

oferecer a criança um maior tempo de convívio escolar com melhores oportunidades 

de aprendizagem, na busca de uma educação de qualidade. 

 

                                                 
2
 Grifo nosso. 
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3 A CRIANÇA DE 6 ANOS 

 

Para discutirmos o Ensino Fundamental de nove anos e a inserção da 

criança de 6 anos nesta modalidade de ensino, faz-se necessário abordar quem é 

esta criança, qual a sua infância e questões relativas a mesma. 

 

3.1 Infância e Brincar 

 

Os estudos de Phillipe Ariès (1986) possibilitaram compreender que o 

conceito de infância muda historicamente em função dos determinantes sociais, 

culturais, políticos e econômicos de uma sociedade, assim o conceito de infância 

que possuímos hoje nem sempre foi desta mesma forma. Baseada nos estudos de 

Ariès, Kramer (2006) afirma que: 

 
A inserção concreta das crianças e seus papéis variam com as 
formas de organização da sociedade. Assim, a ideia de infância não 
existiu sempre e da mesma maneira. Ao contrário, a noção de 
infância surgiu com a sociedade capitalista, urbano-industrial, na 
medida em que mudavam a inserção e o papel social da criança na 
sua comunidade. (p. 14) 

  

A criança é um sujeito histórico e social, ela vive em um tempo e em um 

espaço, sob as influências da sociedade e influenciando a mesma. A criança produz 

história e é produzida por ela. Toda criança possui uma história de vida, uma origem, 

uma cultura, um contexto. 

 
A criança tem um futuro, mas tem também um passado, feito de 
acontecimentos marcantes, de lembranças, de muitas horas de 
meditação solitária e profunda. Assim como nós, ela sabe lembrar e 
esquecer, apreciar e desprezar, desenvolver um raciocínio lógico - e 
também errar quando lhe falta conhecimento. É capaz de confiar e 
de duvidar, com equilíbrio. (KORZACK, 1986, p. 87) 

 
Não devemos, portanto, considerar a criança apenas no que ela virá a ser, 

mas sim, no que ela já é, respeitando sua singularidade e compreendendo os 

comportamentos que lhe são próprios. Por isso nos perguntamos: que infância 

conhecemos? Que infância temos como referência ao pensar nas crianças? Qual é a 

infância da nossa sociedade atual? 

Atualmente, entendemos por infância o período da vida de uma pessoa, que 

inicia ao nascimento até aproximadamente os doze anos de idade e chamamos esse 
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indivíduo de criança. Este período da vida é caracterizado, principalmente, pelo 

grande desenvolvimento físico, motor, cognitivo, psicológico e social que a criança 

passa. A criança possui características que lhe são próprias, ela é espontânea e 

curiosa. Fala aquilo que lhe vêm em mente e não hesita ao se aproximar daquilo que 

não conhece. É preciso respeitar a criança e suas principais diferenças em relação 

ao adulto. 

É específico da criança: 

 
(...) seu poder de imaginação, a fantasia, a criação, a brincadeira 
entendida como experiência de cultura. Crianças são cidadãs, 
pessoas detentoras de direitos, que produzem cultura e são nela 
produzidas. Esse modo de ver as crianças favorece entendê-las e 
também ver o mundo a partir do seu ponto de vista. A infância, mais 
que estágio, é categoria da história: existe uma história humana 
porque o homem tem infância. As crianças brincam, isso é o que as 
caracteriza. (KRAMER, 2006, p. 15) 

 
A autora neste fragmento fala da infância e suas principais características, 

apontando o brincar como experiência de cultura, neste sentido o brincar é a mais 

nobre atividade de expressão infantil da cultura humana, a criança cria cultura no 

brincar ao mesmo tempo que reproduz a cultura de seus pares sociais. O brincar é 

sem dúvida a principal característica da criança.  

Brougère (1998), afirma que o jogo e a brincadeira são atividades que 

envolvem regras e representações, para isso a criança adapta o meio para brincar, 

entra em um mundo imaginário que só ela consegue enxergar. A criança estabelece 

relações e desejos no brincar, pois ela sai da realidade que é dominada e passiva e 

passa a ser sujeito de sua ação. Por isso o brincar é considerado como uma 

atividade de expressão e produção da cultura humana pela criança. 

Ao brincar, uma trama de relações cognitivas, emocionais e motoras são 

envolvidas no desenvolvimento da criança. Por meio da ação de brincar a criança 

entra em contato com o mundo, interagindo com o meio, manipulando os objetos, 

conhecendo as propriedades físicas de tudo que está envolvido na brincadeira, 

relaciona suas ações com as regras do jogo e se coloca em um papel ativo nas 

situações, envolve-se em situações de conflito com os objetos, com o outro e 

consigo mesmo e movimenta todo seu corpo, desenvolvendo sua motricidade. 

 “As brincadeiras fazem parte do patrimônio lúdico-cultural, traduzindo 

valores, costumes, formas de pensamentos e ensinamentos” (FRIEDMANN, 1996, 
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p.30). A cultura lúdica como toda cultura é o produto da interação social 

(BROUGÈRE, 1998), para brincar a criança precisa de alguns pré-requisitos, que ela 

vai transformando e utilizando enquanto brinca, ela vai construindo sua cultura e, por 

consequência, se desenvolve. 

Se voltarmos o olhar para escola de Ensino Fundamental, percebemos que 

a atividade lúdica livre entre crianças é pouco considerada no cotidiano escolar, pois 

historicamente falando o brincar infantil é considerado como uma atividade não 

produtiva, indo de contramão com a lógica capitalista da sociedade moderna atual. 

(FRIEDMANN, 1996 e FORTUNA, 2000) 

 Por conta desta concepção o brincar se transformou no decorrer das 

décadas, onde tempo e espaço para as crianças brincarem foram reduzidos. As 

crianças do século XXI são cobradas a estudarem o dia todo e por falta de espaço 

para brincadeiras em grupo ou ao ar livre, elas são engolidas pelos jogos virtuais e 

lazeres que a internet e televisão oferece. 

Constatando a importância do brincar, é necessário que a educação das 

crianças de 6 anos no Ensino Fundamental precisa ser lúdica. O tempo e o espaço 

escolar deve ser acolhedor e possibilitar o aprendizado ativo por meio da ludicidade. 

Mas a ludicidade defendida aqui não diz respeito em deixar as crianças brincando 

livremente o dia todo na escola, sem orientação e objetivos, mas como Fortuna 

(2000) nos explica, a brincadeira em sala de aula deve ter intencionalidade, mas 

sem perder as características naturais do brincar: 

 
No jogo se busca a aprendizagem com prazer, naquilo que o 
caracteriza: espontaneidade, improdutividade, transito entre 
realidade externa e interna, interatividade, simbolismo 
constantemente recriado, desafio e instigação, mistério, 
imponderabilidade e surpresa. (p. 8) 
 

O brincar possui uma importância significativa na aprendizagem das 

crianças, mas é necessário ressaltar que o brincar não pode perder estas 

características que o legitima, assim, 

 
Uma aula ludicamente inspirada não é, necessariamente, aquela que 
ensina conteúdos com jogos, mas aquela em que as características 
do brincar estão presentes, influindo no modo de ensinar do 
professor, na seleção dos conteúdos, no papel do aluno. 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 
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postura ativa nas situações de ensino, sendo sujeito de sua 
aprendizagem; a espontaneidade e a criatividade são 
constantemente estimuladas. Está aberto aos novos possíveis, daí 
que sua visão de planejamento pedagógico também sofre uma 
revolução lúdica: sua aula deve ser uma ação pedagógica 
conscientemente criada, donde seu caráter intencional (que vimos 
necessário para garantir que o jogo não deslize para a promoção do 
individualismo), mas repleta de espaços para o inesperado, para o 
surgimento do que ainda não existe, do que não se sabe. 
(FORTUNA, 2000, p. 9) 

 
Neste sentido, compreendemos que a sala de aula do 1º ano pode ser um 

lugar de brincar, pois é um lugar que deve em primeiro lugar respeitar a infância e as 

especificidades da criança. Professores e alunos são motivados por um ambiente de 

constantes descobertas que possibilitam um aprendizado significativo e prazeroso 

para as crianças. 

3.2 Aprendizagem e Desenvolvimento Cognitivo 

 

Sabe-se que a criança aprende apesar da escola e, ainda bem! 

Mesmo quando não frequentaram a Educação Infantil, nossas crianças 

chegam ao Ensino Fundamental com uma história de vida, com aprendizados que 

ela adquiriu na experiência com o mundo e com outros sujeitos sociais. A criança já 

possui uma leitura de mundo, uma concepção sobre as coisas que a rodeiam. 

Entendemos então, 

 
Como seria pobre o conhecimento da criança se ela não fosse 
buscar essas informações junto aos seus colegas, ou roubando 
palavras aspersas, ouvindo às escondidas conversas dos adultos. 
Respeitemos o labor da sua investigação!  (KORZACK, 1986, p. 87) 
 

A criança imita, reproduz aquilo que vê e ouve. Essa é uma das 

características principais da criança que aprende, ao nascer torna-se um incansável 

imitador. Mas é importante ressaltar que não é só imitando que a criança aprende, 

pois se ela tem uma história, experiências vividas, como também, pensa sobre os 

fatos e cria o mundo que a cerca. 

Então, como a criança aprende? Naturalmente esta é a pergunta mais 

básica que devemos nos fazer quando falamos de escola e ensino para crianças. 

Jean Piaget foi um estudioso que se preocupou em nos responder esta 

pergunta. Sua vida dedicada aos estudos da gênese da inteligência humana voltou-
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se a compreender como a criança se desenvolve cognitivamente, como ela pensa e 

como se constrói conhecimento. 

 
Piaget vai mostrar como o homem, logo que nasce, apesar de trazer 
uma fascinante bagagem hereditária que remonta a milhões de anos 
de evolução, não consegue emitir a mais simples operação de 
pensamento ou o mais elementar ato simbólico. Vai mostrar ainda 
que o meio social, por mais que sintetize milhares de anos de 
civilização, não consegue ensinar a esse recém-nascido o mais 
elementar conhecimento objetivo. Isto é, o sujeito humano é um 
projeto a ser construído; o objeto é, também, um projeto a ser 
construído. Sujeito e objeto não têm existência prévia, a priori: eles 
se constituem mutuamente, na interação. Eles se constroem. 
(BECKER, 2009, p. 88) 

 
Os estudos de Piaget apontaram para uma linha filosófica de educação que 

concebe o conhecimento como resultado da ação do sujeito sobre o objeto a ser 

conhecido. Piaget apud Wadsworth (1997) explicou este processo e afirmou que 

esta construção ocorre de diferentes formas na vida do ser humano, isso se dá, 

devido ao desenvolvimento biológico de cada um, que resulta em obstáculos do 

pensamento. 

Segundo Wadsworth (1997, p. 31-32), Piaget (1963) classificou o 

desenvolvimento cognitivo humano em 4 grandes fases/períodos:  

 Estágio da inteligência sensório-motora (0-2 anos). Durante este estágio, o 

comportamento é basicamente motor. A criança ainda não representa eventos 

internamente e não “pensa” conceitualmente; apesar disso, o desenvolvimento 

“cognitivo” é constatado à medida que os esquemas são construídos. 

 Estágio do pensamento pré-operacional (2-7 anos). Este estágio é caracterizado 

pelo desenvolvimento da linguagem e outras formas de representação e pelo 

rápido desenvolvimento conceitual. O raciocínio, neste estágio, é pré lógico ou 

semi lógico. 

 Estágio das operações concretas (7-11 anos). Durante estes anos, a criança 

desenvolve a capacidade de aplicar o pensamento lógico a problemas concretos, 

no presente. 

 Estágio das operações formais (11-15 anos). Neste estágio, as estruturas 

cognitivas da criança alcançam seu nível mais elevado de desenvolvimento 

tornando-se aptas a aplicar o raciocínio lógico a todas as classes de problemas. 
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Cabe a nós neste trabalho, nos aprofundar no período do pensamento Pré-

operacional que, segundo Piaget, abarca a fase etária dos 2 aos 7 anos em média. 

Nossa pesquisa será baseada no trabalho de Wadsworth (1997), que explicou 

resumidamente a teoria de Piaget sobre as fases do desenvolvimento cognitivo da 

criança. 

O nome dado por Piaget a este período - Pré-operacional - já revela a 

necessidade de compreender que é um estágio transitório, ou seja, é como uma 

preparação para o próximo estágio - Operatório concreto (7 aos 11 anos). Trata-se 

de um período em que a criança evolui de um ser cujo seu pensamento se dá por 

meio das ações - período sensório-motor - para um sujeito que tende a pensar cada 

vez mais conceitual e representacional (WADSWORTH, 1997). Por essa razão este 

estágio é bastante conhecido como a fase do simbolismo, pois é onde surge a 

gênese dos sistemas de representação na criança. 

Para Piaget apud Pillar (1996b): 

 
Representar é construir no plano mental o que estava estruturado no 
plano das ações. Deforma sucinta, poderíamos dizer, então, que “há 
representação quando se imita um modelo ausente”, e que a 
representação começa quando há, simultaneamente, diferenciação e 
coordenação entre „significantes‟ e „significados‟ (...). (p. 27) 

 
Para entender melhor este conceito vamos pegar como exemplo uma 

situação de jogo simbólico, em que uma criança brinca em seu quarto de casinha e 

usa uma determinada caixa de papelão como fogão. Ela realiza todos os 

movimentos frente à caixa como se realmente fosse um fogão, assim a caixa é 

entendida como o significante, instrumento usado pela criança que possui um 

significado, que para ela é, neste jogo de faz de conta, um fogão. 

Na escrita e no desenho, por exemplo, podemos destacar a diferenciação 

que Piaget fez entre símbolos e signos na função simbólica. Os símbolos têm 

semelhança com o objeto, é o caso do desenho, já os signos, são coisas arbitrárias, 

convencionais que não guardam semelhança com o objeto, a escrita por exemplo. 

(WADSWORTH, 1997, p. 66) 

A capacidade de representação do pensamento pré-operatório podem ser 

classificadas segundo Piaget em 5 sistemas/ações: imitação diferida, jogo simbólico, 

desenho, imagem mental e linguagem falada, o qual trataremos com maiores 

detalhes a seguir. 
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A imitação diferida é a primeira manifestação da função simbólica do 

pensamento na criança, inicia no período sensório-motor, mas se concretiza no 

período pré-operacional. É a imitação do objeto ou de eventos já distantes por algum 

tempo da presença do imitador. (WADSWORTH, 1997) 

 
A importância da imitação diferida decorre do fato de ela implicar que 
a criança desenvolveu a capacidade de representar mentalmente 
(recordar) o comportamento imitado. Sem a representação, a 
imitação diferida seria impossível. Porque de modo geral a criança 
tenta copiar fielmente um comportamento prévio, a imitação é 
basicamente uma acomodação. (p. 66) 

 
Isso quer dizer que, quando uma criança imita o comportamento de um 

animal, por exemplo, um cachorro, um gato, uma vaca, reproduzindo seus sons e 

gestos, isto significa que ela já se apropriou das características deste animal, 

revelando que houve uma acomodação do conhecimento a cerca do abjeto. 

O jogo simbólico ou jogo de faz de conta tem também natureza imitativa, 

“mas é também uma forma de auto-expressão, tendo apenas a si mesmo como 

audiência. Não há intenção de comunicação com os outros” (WADSWORTH, 1997, 

p. 66). Sua função (do jogo simbólico) é satisfazer o Eu pela transformação do que é 

real naquilo que é desejado (PIAGET apud WADSWORTH, 1997, p. 66). 

 
No jogo simbólico esta assimilação sistemática toma a forma de um 
uso particular da função semiótica (simbólica) – a saber, a criação de 
símbolos livres no sentido de expressar tudo que, na experiência da 
vida infantil, não pode ser formulado e assimilado por meio da 

linguagem apenas. (PIAGET e INHELDER, apud, WADSWORTH, 
1997 p. 67) 

 
Desse modo, o jogo simbólico passa a ser útil para a criança quando a 

linguagem é insuficiente ou inapropriada para expressar aquilo que deseja. 

O desenho também é uma forma adotada pelas crianças de representar as 

coisas. No período pré-operatório, a criança não desenha o que vê, mas o que 

imagina, o que sabe sobre o objeto a ser desenhado, é uma representação do 

pensamento, isso se traduz na forma como organiza graficamente seu desenho. Dos 

2 aos 7 anos o desenho infantil se desenvolve gradativamente alcançando o nível 

mais realístico, questão esta que será melhor trabalhada posteriormente. 

As imagens mentais referem-se as representações internas que o sujeito 

possui de objetos ou eventos passados. Mesmo que ele não expresse 
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extrinsicamente aquilo que possui como imagem mental, o sujeito tem uma imagem 

registrada no pensamento. 

Por fim Wadsworth (1997) apresenta a linguagem falada que segundo Piaget 

é um sistema de representação que deve ser aprendido pelo sujeito, ou seja 

construído. Assim, a linguagem não é inata, e apresenta três consequências 

essenciais ao desenvolvimento mental do sujeito, tais como: 

 
(1) a possibilidade de intercâmbio verbal com outras pessoas, que 
anuncia o inicio da socialização da ação; (2) a internalização da 
palavra, i. e., o aparecimento do pensamento propriamente dito, 
corroborado pela linguagem interna e por um sistema de signos; (3) 
por último e mais importante, a internalização da ação, a qual, de 
agora em diante, mais do que ser puramente perceptiva e motora, 
será um representação intuitiva por meio de imagens e 
“experimentos mentais”. (PIAGET apud WADSWORTH p. 69) 

 
Como vimos, a possibilidade de representar nasce ainda no período 

sensório-motor, mas é durante o período pré-operatório que estes sistemas vão se 

consolidar. 

Neste sentido, a criança de 6 anos possui uma forma particular de pensar. 

Sua organização intelectual se apresenta revelando alguns obstáculos que a 

impedem de realizar determinadas atividades. Seu pensamento é intuitivo, isto é,  

 
Durante o desenvolvimento do pensamento pré-operacional, o 
comportamento cognitivo é ainda influenciado pelas atividades 
perceptivas. As ações podem ser internalizadas através das funções 
representacionais, mas o pensamento é ainda preso à percepção. 
(PIAGET e INHELDER, apud, WADSWORTH, 1997, p. 75) 

 
As características do pensamento da criança pré-operacional, postulados 

por Piaget, revelam-se em obstáculos cognitivos que devem ser superados por ela 

para que avance para o próximo estágio. Estes obstáculos são denominados: o 

egocentrismo, a centração, a ausência de reversibilidade e a inabilidade de 

acompanhar transformações. 

O principal obstáculo do pensamento e do comportamento de uma criança 

pré-operacional, segundo Piaget, é o egocentrismo. Ela não consegue coordenar 

pontos de vista, tendo dificuldades para assumir o papel ou o ponto de vista do 

outro, acredita que todos pensam como ela e que todos pensam as mesmas coisas 

que ela. (WADSWORTH, 1997) 
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Daí a dificuldade de levar uma criança de 6 anos a reflexão pois, a criança 

não questiona os seus próprios pensamentos, pois para ela, seus pensamentos são, 

os únicos pensamentos possíveis e, portanto, estão corretos. 

 
Antes dos 6 ou 7 anos, aproximadamente, as crianças ainda não 
tomam consciência de que seus pensamentos entram em nítido 
conflito com aqueles de seus pares. Com esta consciência, elas 
começam a se acomodar aos outros e, com isso, o pensamento 
egocêntrico começa a ceder às pressões sociais. A interação social 
com os parceiros de grupo e a presença do conflito dos próprios 
pensamentos com pensamentos dos outros, eventualmente obriga a 
criança a questionar e verificar seus pensamentos. A verdadeira 
fonte de conflito, a interação social, vem a ser a fonte de verificação 
da criança. Portanto, o grupo de interação social entre colegas é um 
fator fundamental para dissolver gradativamente o egocentrismo 
cognitivo. Isto representa uma substancial adaptação ao mundo 
social. (WADSWORTH, 1997, p. 76) 

 
Dessa forma, é de suma importância o trabalho em grupos em sala de aula, 

desde a educação infantil. É uma estratégia altamente eficaz para ajudar a criança a 

coordenar pontos de vista e desenvolver um pensamento lógico. 

Outro obstáculo apontado por Piaget é a centração que se traduz na 

incapacidade de explorar todos os aspectos de um objeto ou evento, centra-se 

principalmente no enfoque visual, naquilo que é mais imediato a situação. Como 

exemplo, podemos citar o fato da criança necessitar assistir repetidas vezes o 

mesmo filme ou desenho. Uma vez que seu pensamento ainda não consegue 

assimilar todas as informações contidas no filme, todas as vezes que ela assistir o 

filme, ela extrairá uma novidade do mesmo, algo que não tinha percebido 

anteriormente, pois estava centrada em outros aspectos. 

 
A criança tende a centrar-se sobre os aspectos perceptivos dos 
objetos. Apenas com o tempo e com a experiência a criança tornar-
se-á apta a descentrar e a avaliar os eventos perceptuais de forma 
coordenada com os conhecimentos. Depois dos seis ou sete anos, 
as crianças atingem o ponto em que a cognição assume posição 
apropriada com relação à percepção, no pensamento. 
(WADSWORTH, 1997, p. 79) 

 
Assim, as crianças de 6 anos ainda apresentaram dificuldade de se 

concentrar em todos os aspectos de um evento, necessitando que a professora 

repita exaustivamente uma mesma ação se ela deseja que seja assimilada pela 

criança. 
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Piaget descreve outro obstáculo do pensamento pré-operacional bastante 

conhecido, a ausência de reversibilidade. Para este autor a característica que melhor 

define a inteligência é a reversibilidade. Um pensamento reversível é capaz de 

reproduzir mentalmente o caminho inverso usado para se atingir um fim, ou seja, a 

criança que possui um pensamento reversível tem consciência que percorreu um 

caminho para chegar à escola e que este mesmo caminho a levará para casa. Já a 

criança que não possui a reversibilidade acredita que o caminho de volta para casa é 

um caminho diferente de ida para escola. Assim, a ausência de reversibilidade é a 

incapacidade de reverter as operações. 

Por fim a criança de 6 anos apresenta dificuldades de acompanhar 

transformações, pois não focaliza o processo de transformação de um estado 

original a um estado final de um objeto ou evento, não consegue acompanhar ou 

reconstruir a transformação ocorrida, reproduzindo apenas as posições iniciais e 

finais que o objeto assume. 

 
A incapacidade da criança pré-operacional de acompanhar as 
transformações inibe o desenvolvimento da lógica do pensamento. 
Uma vez que a criança não tem consciência das relações entre 
eventos e o que isto pode significar, as comparações entre estados 
de eventos são sempre incompletas. (WADSWORTH, 1997, p. 78) 
 

 
Este obstáculo do pensamento impede a criança de reconstruir um processo 

intermediário de transformação, tende, por exemplo, a dificuldade de conservar o 

número/quantidade de um grupo após uma transformação espacial e não de 

quantidade. Ou seja, se apresentarmos para criança duas fileiras com oito fichas 

cada uma fazendo a correspondência um a um ela afirmará que nas duas fileiras há 

a mesma quantidade de fichas, então, se espaçarmos as fichas de uma das fileiras, 

para ela a fileira maior terá um maior numero de fichas. 

A teoria do Conhecimento formulada por Piaget de fato influenciou a 

educação escolar, resultando em uma linha teórica de educação chamada 

Construtivismo que assim pode ser conceituada: 

 
Construtivismo é, portanto, uma ideia; melhor, uma teoria, um modo 
de ser do conhecimento ou um movimento do pensamento que 
emerge do avanço das ciências e da Filosofia dos últimos séculos. 
Uma teoria que nos permite interpretar o mundo em que vivemos. No 
caso de PIAGET, o mundo do conhecimento: sua gênese e seu 
desenvolvimento. Construtivismo não é uma prática ou um método; 
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não é uma técnica de ensino nem uma forma de aprendizagem; não 
é um projeto escolar; é, sim, uma teoria que permite (re)interpretar 
todas essas coisas, jogando-nos para dentro do movimento da 
História - da Humanidade e do Universo. Não se pode esquecer que, 
em PIAGET, aprendizagem só tem sentido na medida em que 
coincide com o processo de desenvolvimento do conhecimento, com 
o movimento das estruturas da consciência. Por isso, se parece 
esquisito dizer que um método é construtivista, dizer que um 
currículo é construtivista parece mais ainda. (BECKER, 2009 p. 89) 

 
No Construtivismo o ato de conhecer parte da ação do sujeito sobre o objeto 

e só se efetua com a estruturação que ele fez dessa experiência. 

 
Isso significa que o conhecimento é adquirido não pelo simples 
contato da criança com o objeto cognoscente, mas pela atividade do 
sujeito sobre esse objeto, a partir do que ele aprende, do que ele 
retira, do que ele organiza da experiência. (PILLAR, 1996a, p. 26) 

 
O aprendizado, então, envolve os processos de assimilação, equilibração e 

acomodação, também estudados por Piaget. A assimilação é quando um sujeito 

adquire um novo dado do meio, este dado passa pelo processo de equilibração, pois 

tal dado precisa ser acomodado nos esquemas mentais. 

 
Ao adquirir conhecimentos o sujeito precisa diferenciar os elementos 
e coordená-los sucessivamente. Desse modo, os processos de 
diferenciação e de coordenação estão presentes em todo ato de 
conhecimento (PILLAR, 1996a, p. 28) 

 
Por exemplo, quando os documentos oficiais do MEC ressaltam a 

importância de se organizar a sala de aula de modo que se torne um ambiente de 

letramento e alfabetizador, logo pensamos que esta é uma estratégia de colocar a 

criança em contato com o objeto de conhecimento para que da sua interação com 

este ela construa o conhecimento a respeito. 

Quando disponibilizamos livros e outros portadores de textos para crianças 

que ainda não sabem ler e deixamos que elas manuseiem  este materiais, estamos 

possibilitando que ela construa conhecimento a respeito destes materiais. Ela com 

certeza vai começar a pensar em estratégias para compreender o que está escrito 

neste texto, vai perceber que ele possui uma estrutura, que há espaço entre 

caracteres, que cada palavra é composta por sinais que se repetem em outras 

palavras. Aos poucos vai produzindo conhecimento a partir da sua ação de 

manipular e pensar sobre o objeto. 
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Mais rico se torna esta aprendizagem, pois a própria criança constrói as 

relações entre os componentes do texto. 

 
O Construtivismo concebe a inteligência como “o desenvolvimento de 
uma atividade assimiladora” cujas leis funcionais são dadas a partir 
da vida orgânica e cujas sucessivas estruturas que lhe servem de 
órgãos são elaborados por interação dela própria com o meio 
exterior. (PIAGET apud PILLAR, 1996a, p. 26) 

 

Um professor que concebe a aprendizagem segundo a filosofia 

Construtivista, jamais dá respostas prontas e acabadas a seus alunos. O papel do 

professor é de ser questionador, desafiador, responder seus alunos com novas 

perguntas, que os levem ao pensamento, à ação. Os alunos precisam ser 

desafiados a construir autonomamente seus conhecimentos. 

Uma criança que desde a educação infantil não encontra respostas prontas 

vinda dos adultos é capaz de interpretar o mundo e suas conclusões são ricas, pois 

coordenam variáveis, conflitua pontos de vista e produz conceitos originais e 

criativos. 

 
Nessa perspectiva, o erro faz parte do processo de construção de 
conhecimentos e dá indícios sobre o tipo de relação que a criança 
está estabelecendo com o objeto a conhecer. Ele torna observáveis 
os sistemas interpretativos da criança a cerca do objeto. (PILLARa, 
1996, p. 30) 

 

É importante que o professor deixe claro para seus alunos que não existe 

certo ou errado, mas que há um caminho necessário a ser percorrido para conhecer 

as coisas e o mundo, e que toda produção feita pelo aluno é importante para ele e 

deve sempre ser valorizada e repensada. 

 
Em suma, o foco da teoria Piagetiana, na construção de 
conhecimentos, não esta no sujeito nem no objeto, mas na interação 
sujeito-objeto. O conhecimento é concebido não como revelação 
nem como transmissão, mas como uma criação, uma reconstrução 
original do sujeito. (PILLAR, 1996a, p. 30) 

 
Quando lemos um livro estamos adquirindo informação, decodificamos a 

escrita, assimilando as informações contidas nela em nossos esquemas mentais. 

Isso não é conhecimento, isto é informação. Quando esta informação é adquirida 

pelo sujeito e transformada em um novo dado, associada a outras informações em 

nossos esquemas, isso é chamado de equilibração. Ou seja, quando agimos sobre a 

informação, transformando-a e adaptando aos nossos esquemas mentais iniciais, 
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estamos em processo de construção de conhecimento. As novas informações que o 

produzimos ao ler o livro é o que chamamos de conhecimento. O conhecimento é de 

cada um, uma construção do sujeito, algo original, que permanece a vida toda. 

Conhecendo a cerca de quem é essa criança, as características e 

obstáculos do pensamento do mesmo, o professor pode pensar em quais 

encaminhamentos pode-se valer para que as crianças possam de desenvolver e 

aprender, bem como elaborar didáticas a serem utilizadas em sala de aula que vão 

de encontro com as necessidades e peculiaridades da criança. 

 

3.3 Psicomotricidade: Desenvolvimento psicomotor 

 

Segundo a Sociedade Brasileira de Psicomotricidade (SBP)3, a 

Psicomotricidade é uma ciência que estuda o homem por meio do seu corpo em 

movimento em relação ao seu mundo interno e externo, ou seja, considera os 

processos de maturação motora, psicológica, afetiva e social por meio das 

experiências cinestésicas vividas pelo sujeito. 

Os estudos da Psicomotricidade são usados, principalmente, na Educação 

Infantil, pois revelam que o desenvolvimento sadio do corpo e de sua motricidade 

está intimamente ligado ao um desenvolvimento sadio da mente. 

 
A educação psicomotora concerne uma formação de base 
indispensável a toda criança que seja normal ou com problemas. 
Responde a uma dupla finalidade: assegurar o desenvolvimento 
funcional tendo em conta possibilidades da criança e ajudar sua 
afetividade a expandir-se e a equilibrar-se através do intercâmbio 
com o ambiente humano. (LE BOULCH, 1982, p. 13) 

 
O próprio Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (RCNEI) 

considera o Movimento como um dos eixos de aprendizagem que deve ser 

trabalhado em todos os anos da Educação Infantil. Já no Ensino Fundamental o 

movimento passa a ser trabalhado pela Educação Física e assim vê-se uma redução 

significativa de atividades em que as crianças são postas em movimento, dando 

lugar para atividades relacionadas ao raciocínio e pensamento. 

É importante lembrar que antes da ampliação do Ensino Fundamental, a 

criança de 5 e 6 anos que hoje está matriculada no 1º  ano, ainda frequentava a 

                                                 
3
  Disponível em: <http://www.psicomotricidade.com.br/apsicomotricidade.htm> 
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Educação Infantil, onde era-lhe explorado todos os dias os movimentos corporais, 

com atividades que faziam a criança perceber seu próprio corpo em um tempo e um 

espaço. 

Assim, é importante que saibamos como se dá o desenvolvimento 

psicomotor da criança para que possamos compreender as necessidades da mesma 

aos 6 anos e que impedimentos do seu atual desenvolvimento motor podem afetar a 

aprendizagem, principalmente, da leitura e da escrita. 

Segundo Fonseca (2010) o corpo da criança logo nos primeiros meses de 

vida, está sujeito a uma aprendizagem tônica o qual ele chama de modulação tônica 

que é exclusivo da espécie, 

 
(...) cujo jogo dialético para a coluna vertebral, por exemplo, vai de 
uma hipotonia axial, que permite e limita a criança às posições 
deitada e sentada até aos 8 ou 9 meses, para uma hipertonia, que 
vai assegurar, entre os 14 e os 16 meses, o domínio da postura e da 
marcha bípede. Já por exemplo para as extremidades das mãos e 
dos pés e para os dedos, verifica-se precisamente o inverso, isto é, 
da hipertonia das mãos e dos pés nos primeiros dias de vida, a 
criança abre a mão e o pé com os seus respectivos dedos para o 
mundo exterior, através de uma hipotonia. (FONSECA, 2010, p. 151-
152) 

 
As estimulações corporais devem possibilitar a criança a fortalecer a 

musculatura corporal e trabalhar a preensão das mãos, ou seja, desenvolver e 

hipertonia - força - da coluna e membros e trabalhar a hipotonia - flacidez - dos pés e 

mãos. 

 Vale ressaltar que a hipertonia do corpo e hipotonia das mãos não chega no 

seu estagio final logo que a criança fica em pé ou abre as mãos, pelo contrário, 

estes indícios são apenas ponto de partidas para novas evoluções do tônus 

muscular. Outras questões estão envolvidas nesta evolução. 

Muitas crianças chegam ao Ensino Fundamental com um desenvolvimento 

psicomotor extremamente rudimentar, tanto na coordenação motora fina ou grossa. 

Este empobrecimento corporal do movimento se dá ao fato dos novos hábitos da 

cultura infantil do século XXI. Má alimentação, sedentarismo, uso excessivo de vídeo 

games, computadores e televisão, pouco espaço para brincar, redução do convívio 

com outras crianças e ausência de desafios e obstáculos que são facilitados a todo 

instante pelos adultos protetores são fatores que contribuem para que nossas 

crianças não desenvolvam as potencialidades de movimento do seu corpo. 
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Para isso, os estudos da Psicomotricidade apontam um conceito 

extremamente importante chamado esquema corporal, que diz respeito à gênese da 

imagem do corpo que a criança possui de si própria e as representações deste 

esquema. 

Segundo Le Boulch (1982) o esquema corporal que concebemos do nosso 

corpo possui uma dimensão psicológica e social, relacionada ao afeto que o sujeito 

atribui a seu corpo, podendo modificar-se segundo as suas tendências libidinais.  

 
A imagem do corpo não está pré-formada, ela é, segundo a 
expressão de Mucchielli, „estrutura estruturada‟. É através das 
relações mútuas do organismo e do meio que a imagem do corpo 
organiza-se como núcleo central da personalidade. A atividade 
motora e sensório-motora, graças a qual o indivíduo explora e 
maneja o meio, é essencial na sua evolução. (LE BOULCH, 1982, p. 
15) 

 
Ou seja, para que o sujeito construa sua imagem corporal é necessário que 

ele perceba este corpo em um tempo e em um espaço. Não basta ver o corpo no 

espelho, pois o sujeito não concebe o que vê, mas o que percebe e o que sente. É 

preciso que a criança sinta o seu corpo em movimento, pois só assim ela perceberá 

seu esquema corporal. 

Há um conflito psíquico que a criança enfrenta nos primeiros meses e até 

anos de vida, pois seu corpo vive uma simbiose materna. Durante a vida intrauterina 

a criança é um corpo só com sua mãe. O nascimento é um marco forte na vida 

psíquica do sujeito, pois fisicamente falando são dois corpos e não um, mas 

psicologicamente, ainda, permanece uma simbiose entre mãe e bebê. O bebê não 

se compreende conscientemente como um sujeito fora de sua mãe, ele acredita que 

é sua mãe, ou extensão dela, como um corpo só. 

Até o final do segundo ano de vida espera-se que este conflito já esteja 

superado e a criança principia reconhecer que é um sujeito único diferente de sua 

mãe. Mas esta superação só é possível devido a qualidade do contato mãe e filho 

que possibilitaram a criança perceber seu corpo. 

 
É evidente que o corpo material e subjetivo é o centro deste conflito. 
Nossa hipótese de trabalho faz da educação psicomotora um meio 
pratico de ajudar a criança a dispor de uma imagem do corpo 
operatório, a partir da qual poderá exercer sua disponibilidade. Esta 
conquista passa por vários estágios de equilíbrio, que correspondem 
aos estágios da evolução psicomotora.” (LE BOULCH, 1982, p. 18) 
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Os estágios do esquema corporal propostos por Le Boulch podem ser assim 

resumidos: 

Etapa do corpo vivido - Sua atividade mental se desenvolve a partir do 

estagio objetal, feita só por imagens alucinatórias, traduzindo os episódios de sua 

vivência afetiva. Primeiro a mãe brinca com o corpo do bebê; depois o bebê brinca 

com o próprio corpo (mãos e pés) e, posteriormente, oferece o seu corpo para o 

Outro brincar para, então, mais tarde a criança brincar com objetos. Assim, esta 

etapa corresponde à fase sensório-motora de Piaget, iniciando, então, nos primeiros 

meses de vida, onde o bebê ainda não tem noção do "eu", confundindo-se com o 

meio e seus movimentos são atividades motoras que não são pensadas para serem 

executadas. 

Etapa do corpo percebido - Inicia na primeira imagem do corpo identificado 

pela criança como seu próprio “eu”. Corresponde a organização do esquema 

corporal. Podendo simbolizar a criança pode retratar uma imagem de seu corpo que 

esta diretamente associada às sensações táteis e cinestésicas vivenciadas pelo seu 

corpo. Esta etapa corresponde ao período pré-operatório de Piaget, começando por 

volta dos dois anos quando a criança passa a perceber-se, e tem-se o início da 

tomada de consciência do "eu". Diferencia-se do meio, organizando o espaço 

levando em conta o seu próprio corpo, começando assim, a construir uma imagem 

mental dele.  

Fonseca (2009) a partir dos estudos de Ajuriaguerra (1974) elaborou o 

seguinte quadro a fim de estabelecer os níveis de desenvolvimento do esquema 

corporal. 
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Quadro 1 – Etapas do corpo segundo Ajuriaguerra (1974) 

Fonte – FONSECA (2010, p.154) 

 

Etapa do corpo percebido - Nesta etapa a criança busca saber de sua 

própria origem, ou seja, busca por uma filiação que, juntamente em querer saber de 

sua própria origem busca querer saber dos “por quês” das coisas.  Também, começa 

a perceber seu corpo como diferente do outro (menino tem algo a mais e a menina 

que lhe falta algo). Esta etapa como anterior, corresponde ao período pré-operatório 

de Piaget. Os conceitos espaciais como perto, longe, em cima ou embaixo começam 

a ser discriminados; as noções temporais relativas à duração, ordem e sucessão de 

eventos são compreendidas. 

Etapa do corpo representado - corresponde ao período operatório de Piaget, 

começando aproximadamente aos sete anos quando a criança já tem noção do todo 

e das partes de seu corpo, assumindo e controlando seus movimentos com 

autonomia e independência. No final dessa fase, a criança já tem uma imagem de 

corpo operatória, usando-o para efetuar e programar mentalmente ações e 

orientando-se por pontos de referência que podem ser escolhidos.  
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A estruturação do esquema corporal pela criança é uma díade psicológica e 

motora, assim “a psicanálise cada vez mais interessada no corpo, parte da hipótese 

de que, tentando ajudar a criança a resolver seus problemas afetivos, os problemas 

funcionais desaparecem” (LE BOULCH, 1982, p. 22). Se o sintoma é a expressão de 

uma perturbação mais profunda da personalidade, a reeducação psicomotora passa 

a ser vista como uma “terapia psicomotora” (LE BOULCH, 1982), o que não a 

impede de estar presente na educação, uma vez que os problemas motores são 

causadores de problemas de aprendizagem, principalmente, na aprendizagem 

relativa a leitura e a escrita, bem como da matemática. 

Segundo Le Boulch (1982) a corrente educativa em psicomotricidade vem 

atender a necessidade de uma educação real do corpo que explore os fatores de 

execução do sistema muscular em conjunto com o sistema nervoso central que dá 

suporte às funções mentais. Para o autor “é possível, por meio de uma ação 

educativa, a partir dos movimentos espontâneos da criança e das atitudes corporais, 

favorecer a gênese da imagem do corpo, núcleo central da personalidade.” (p. 13) 

Dada a importância que a imagem do corpo possui para a aprendizagem da 

criança e a evolução satisfatória é necessário analisar os instrumentos que oferecem 

a nós, professores, informações sobre como a estrutura do esquema corporal está 

se formando na criança. O desenho é um instrumento bastante usado no meio 

educacional para verificar como está o esquema corporal da criança. Segundo 

Fonseca (2010) “o desenho do corpo permite avaliar dinamicamente a maturidade 

psicomotora, a micromotricidade, a praxia fina, a grafomotricidade, a representação 

espacial (topológica, projetiva e euclidiana) e o conhecimento” que a criança possui 

a cerca do desenho e do que desenha. 

Para ilustrar como se dá a evolução do esquema corporal segundo as 

vivências motoras das crianças vejamos como Fonseca (2010) descreve as 

conclusões dos estudos de V. Fontes (1950) sobre o surgimento dos órgãos e a 

ordem de aparecimento dos mesmos: 

 Primeiras representações - um oval ao qual ela adiciona dois 

apêndices, que representam as pernas, em virtude da importância 

destes membros como órgãos essenciais na postura, na 

locomoção bípede, na exploração do espaço e na descoberta do 

mundo exterior. 
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  Surge a relação cabeça-tronco, com predomínio da representação 

da face, onde se destacam por ordem cronológica, os seguintes 

elementos faciais: olhos, boca, nariz, cabelo e orelha. 

 Junta ao desenho do corpo os membros superiores, que podem 

partir indistintamente da cabeça ou do tronco. 

 Surgem posteriormente as mãos, em que se destaca a importância 

dada essencialmente aos dedos. 

 Só depois esta primeira fase de evolução, caracterizada por um 

conjunto de linhas simples, a criança passa a uma representação 

bilinear, isto é, ensaia o seu primeiro esboço de volume de corpo. 

 Realismos lógico - verifica a introdução de novos elementos como 

o vestuário e outros pormenores sociais. 

 Desenho de frente é substituído pelo desenho de perfil, 

correspondendo a primeira orientação lateral do corpo, ilustrando 

outros níveis mais complexos de manipulação e de representação 

espacial. 

 

 

Quadro 2 – Estádios do desenho do corpo 

Fonte: FONSECA (2010, p. 156) 
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(...) o corpo é, em suma, o personagem central e privilegiado sobre o 
qual terá que recair todo o estudo sobre a criança, uma vez que está 
implicado em todas as atividades, quer sejam escolares ou não. O 
corpo é a própria atividade da criança, e a criança, um corpo em 
atividade. O corpo é uma unidade psicossomática, logo psicomotora, 
e a ação, um movimento do pensamento, e o movimento, um 
pensamento em ação. (FONSECA, 2010, p. 157) 

 
Neste sentido, entendemos que as crianças de 6 anos necessitam de 

atividades que auxiliem a ela dar conta das possibilidades do seu corpo, fortalecer 

tônus muscular, trabalhar a coordenação motora fina e global, movimentar-se 

seguindo um ritmo, desenvolver a lateralidade e as noções de tamanho e volume, 

enfim, explorar o movimento e o corpo e suas potencialidades. 

O corpo humano é uma máquina microscopicamente desenhada, composta 

por centenas de sistemas que trabalham em sintonia e ritmo uns com os outros, um 

sistema para funcionar precisa do bom funcionamento dos outros sistemas que 

compõem o corpo humano. Trata-se de uma trama de relações, mecânicas, 

fisiológicas, neurais e psíquicas que possibilitam o funcionamento da vida, portando, 

a vida só existe quando há movimento. 

 

3.4 Desenho e Escrita: sistemas de representação  

 

Considerando o desenho e a escrita como sistemas de representação 

simbólica, é necessário que entendamos como se dá a gênese destes sistemas na 

criança e como evoluem, pois compreender a linguagem da criança é necessário 

para poder ensiná-la a se comunicar em um mundo letrado. O desenho pode ser 

considerado uma representação simbólica, quando a criança passa a perceber que 

pode representar objetos por meio dele. E a escrita é a própria razão de existência 

da escola, uma vez que os conteúdos básicos da escola elementar se referem ao 

ensino da leitura, escrita e cálculo. 

Anterior a aquisição da linguagem escrita, a criança já se comunica com o 

mundo por meio de outras linguagens, como a fala, a brincadeira, os movimentos do 

corpo e o desenho. Mesmo sem saber ler ou escrever a criança estabelece relações 

com o mundo que a cerca, aprendendo-o e expressando aos outros sujeitos 

sentimentos, ideias e desejos. 

O ato de simbolizar pode ser observado muito elementarmente logo nos 

primeiros dias de vida, quando o bebê chora para expressar um desconforto, seja de 
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fome, dor ou manha, tal ação para o bebê ainda é uma atividade reflexa que não foi 

pensada para ser executada, mas para a mãe, já é uma atividade simbólica de 

comunicação do bebê, que estabelece relações do choro com as necessidades do 

mesmo. Ao satisfazer o bebê em sua necessidade, a mãe ensina o bebê a se 

comunicar, ela marca o corpo do bebê, inscrevendo palavras neste corpo, inserindo-

o nessa rede simbólica. Essa atividade como já disse é ainda a mais elementar da 

aquisição do simbolismo pela criança. 

Assim, com o passar do tempo, o bebê vai adquirindo novas formas de se 

comunicar, apontando objetos, enraivando-se, rindo, silenciando-se, brincando, 

dançando, falando e, também, desenhando, comunicando-se da maneira como 

sabe, como pode, como acha conveniente no momento e concomitantemente, 

aprendendo a se comunicar de outras formas. 

No início do segundo ano de vida “com a aprendizagem do andar e do 

sentido do equilíbrio”, (MÈREDIEU, 1974, p. 25), o corpo do bebê reúne condições 

motoras satisfatórias para coordenar objetos pela apreensão das mãos, isso 

possibilita o ato de desenhar, pois “a precisão do gesto está ligada à possibilidade, 

para os segmentos do membro que o executam, de encontrar um apoio 

suficientemente firme no resto do corpo” (WALLON apud MÈREDIEU, p. 25). Nesta 

fase, podemos verificar a gênese do desenho infantil, não ainda como uma 

representação simbólica, mas como um ato motor de produção de marcas, que 

satisfaz o bebê dando-o prazer: 

  
Ao prazer do gesto associa-se o prazer da inscrição, a satisfação de 
deixar uma marca, de macular a superfície. Signos, marcas: tomar 
posse do universo por meio da inscrição, da ferida simbólica imposta 
ao objeto. (MÈREDIEU, 1974, p. 9) 

  
Basta ter uma caneta, um giz, ou um lápis nas mãos para sair pelo espaço 

riscando qualquer superfície, produzindo marcas. Dentre os locais preferidos dos 

pequenos para produzir suas marcas, podemos citar o sofá, as paredes, os 

brinquedos, a mesa e, posteriormente papéis como agendas, livros, listas, cadernos 

que pertencem ao cotidiano adulto e já possuam escrita. Essa necessidade do bebê 

em rabiscar a produção a escrita do adulto é considerada pela maioria das pessoas 

como um ato perverso do bebê, em “estragar” as produções adultas, mas o que pelo 

contrário, representa para o bebê uma forma de valorizar a escrita adulta,  

 



 

 

46 

 

A criança frequentemente sente necessidade de macular os 
desenhos do vizinho e os primeiros rabiscos são quase sempre 
efetuados sobre livros e folhas aparentemente estimados pelo adulto, 
possessão simbólica do universo adulto tão admirado pela criança 
pequenas. (MÈREDIEU, 1974, p. 9) 

 
 

Podemos considerar esta atividade do bebê como um ensaio para a 

aquisição do desenho como sistema de representação. Os próprios rabiscos infantis 

seguem uma evolução até chegar ao nível da representação. Ao perceber que sua 

atividade motora produziu marcas, a criança volta a desenhar, agora não mais pelo 

prazer do movimento, mas pelo resultado que alcança com a atividade. A criança 

principia elaborar a relação causalidade-efeito e passa a relacionar suas produções 

com objetos o que, consequentemente, leva a criança a pensar antes de desenhar, 

ou seja, desejar desenhar algo e representar o mesmo em suas produções. 

As produções infantis de rabiscação podem ser classificadas segundo 

Marthe Bernson (MÈREDIEU, 1974) em três estágios: 

a) Estagio vegetativo motor (por volta dos 18 meses) 

Ainda considerada um atividade motora não simbólica, a criança desenha 

apenas pelo prazer do movimento, não apresenta uma intencionalidade de desenhar 

algo. Executados com rapidez, os traços são contínuos, geralmente ovais, convexos 

e alongados, desenhando sem retirar o lápis do papel. (Figura 1) 
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Figura 1 – Estágio Vegetativo motor 

R. (5a) 

 

b) Estágio representativo (entre dois e três anos) 

Percebendo que sua atividade produziu marcas a criança passa a relacionar 

o sentido de causalidade-efeito e desenha não mais pelo prazer do movimento, mas 

pelo resultado que atinge com o mesmo. Seu traçado passa a ser executado em 

ritmo mais lento, controlando os movimentos, fazendo com que apareçam formas 

isoladas, possibilitadas pelo avanço de retirar o lápis do papel. Do traço contínuo 

passa para o traço descontínuo. (Figura 2) 
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Figura 2 – Estágio representativo 

A. (5 a) 

 

Neste estágio surge uma tentativa de reproduzir no desenho o objeto, 

constatado pelo comentário verbal da criança durante a execução do traçado. Nesta 

fase é comum entre as crianças a intenção do desenho não coincidir com a 

interpretação da mesma. Ela desenha o que sente vontade de desenhar, mas ao 

observar o resultado pode considerar que seu traçado se pareça mais com outro 

objeto. 
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c) Estágio comunicativo (entre 3 e 4 anos) 

Surge o que é chamado de escrita fictícia, a criança passa a imitar o adulto, 

imitar sua escrita, com o intuito de se comunicar. (Figura 3) 

 

 

Figura 3 – Estágio comunicativo 

J. (5a) 

 

Entre o estágio representativo e comunicativo é que a criança percebe que 

pode representar por meio do desenho. A partir desta fase o desenho passa a ser 

para ela um sistema de representação que deve ser aprendido e, paulatinamente, 

dependendo do contato que a criança possui com o ato de desenhar ela vai 

desenvolvendo seu desenho.  



 

 

50 

 

Luquet (1927) também se preocupou em estudar o desenho infantil, e 

estabeleceu quatro níveis de desenvolvimento do desenho. É nesta teoria que 

vamos nos embasar para considerar os desenhos das crianças de 5/6 anos.   

 

3.4.1 Os níveis de desenvolvimento do desenho segundo Luquet 

 

a) Realismo fortuito (2 a 3 anos) 

É a fase inicial do desenho da criança, marcada por dois períodos. 

Inicialmente seu desenho é involuntário, o que usualmente é chamado de garatujas. 

A criança reproduz rabiscos em uma superfície, sem a intenção de simbolizar, pois 

não possui a intenção de desenhar algo e não se refere ao que desenhou. (Figura 4) 

 

 

Figura 4 – Realismo fortuito involuntário 

S. (5a) 
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O segundo período do realismo fortuito é chamado de desenho voluntário, 

há uma analogia de seus traçados com o objeto real, a criança possui uma intenção 

ao desenhar, pois neste período ela adquiriu a convicção que pode representar por 

meio do desenho tudo que deseja. (Figura 5) 

 

 

Figura 5 – Realismo Fortuito voluntário 

J. (5a) 

 

Neste período os desenhos da criança passam por três fases, primeiro ela 

inicia o desenho sem ter um objeto em mente e ao final da produção nomeia o 

desenho de acordo com que achar parecido, depois ela tem um objeto em mente, 

pode até verbalizar o que deseja desenhar, inicia o desenho, mas ao finalizar 

interpreta o desenho diferente da intenção inicial e, por fim, a intenção inicial da 

criança de representar coincide com sua interpretação final. 

 

b) Realismo fracassado 

Esta fase também chamada de Incapacidade sintética traduz nos desenhos 

a incapacidade sintética do pensamento infantil. Ao desenhar considera apenas seu 



 

 

52 

 

ponto de vista relacionando tudo a si. Não integra os objetos em um todo coerente, 

representando partes de um objeto de forma diferenciada. (Figura 6) 

 

 

Figura 6 – Realismo Fracassado 

R. (5a) 

 

As relações topológicas do espaço são pouco a pouco construídas, 

começando pela relação de vizinhança que são em geral respeitadas. Distingue um 

objeto do outro, mas não os organiza em um todo coerente. (Figura 7) 
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Figura 7 – Realismo Fracassado 

M. (5a) 

 

c) Realismo Intelectual 

É a fase mais rica do desenho infantil, onde necessariamente a criança 

desenha tudo que sabe do objeto, não da maneira como vê, mas da maneira que 

consegue, dependendo do domínio de convenções gráficas que possui. Assim é 

possível destacar alguns fenômenos típicos em desenhos desta etapa: 

1) Descontinuidade: desenha os objetos sem colocá-los na mesma linha. 

(Figura 8) 
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Figura 8 – Realismo Intelectual 

K. (5a) 

 

2) Rebatimento: desenha os dois lados do objeto (Figura 9) 

3) Planificação: desenha as diferentes visões do objeto no mesmo 

alinhamento. (Figura 9) 
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Figura 9 – Realismo Intelectual 

A. (6a) 

 

4) Transparência: torna invisível o que encobre objetos. Desenha órgãos que 

estão embaixo da pela ou móveis e pessoas dentro da casa.(Figura 10) 
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Figura 10 – Realismo Intelectual 

S. (5a) 

 

5) Mudanças no ponto de vista: mistura vários ponto de vista em um mesmo 

alinhamento. Desenha a casa vista de frente e o campo de futebol vista de cima.  

(Figura 11) 
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Figura 11 – Realismo Intelectual 

D. (6a) 

 

Nesta fase, a criança começa colocar legendas para nomear objetos e 

diferente do realismo fracassado ou incapacidade sintética, considera as partes em 

relação a um todo. Devido a falta de domínio das convenções gráficas do desenho a 

criança desenha tudo o que sabe do objeto da maneira como sabe, é uma 

verdadeira representação intelectual do objeto. 

 
(...) para o adulto, o desenho mais próximo é aquele que reproduz o 
que o olho enxerga do objeto, ou seja, aquela representação que 
capta do objeto a sua aparência visual em perspectiva; para a 
criança, o desenho mais semelhante ao objeto é aquele que traduz o 
que ela sabe a respeito: sua construção e interpretação do objeto. 
(LUQUET apud PILLAR, 1996b, p. 49) 
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Agora a criança desenha tudo que sabe de um objeto e, neste sentido, seu 

desenho passa a apenas aperfeiçoar-se nas convenções gráficas do desenho, 

buscando desenhar como vê. Assim, ela atinge a fase do realismo visual. 

 

d) Realismo visual 

A criança passa a representar apenas os elementos visíveis do objeto, 

iniciando-se as noções de perspectiva e as relações projetivas e euclidianas. Seus 

desenhos possuem uma cena e são representados com efeitos especiais que 

indicam movimento. A criança usa o desenho, nesta fase, para comunicar 

sensações como alegria, tristeza, vivacidade ou força. As feições humanas possuem 

expressividade e as cenas possuem ação, explorando temas como conflito, violência 

ou paixão. (Figura 12) 

 

 

Figura 12 – Realismo Visual 

P. (6a) 
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3.4.2 O desenho como proposta de trabalho 

 

Os estágios de desenvolvimento do desenho propostos por Luquet é para o 

professor um poderoso instrumento de coleta de dados sobre a aprendizagem das 

crianças por dois motivos. 

Primeiro porque o desenho é um objeto que deve ser conhecido pela criança 

por meio do contato, do ato de desenhar. A habilidade de desenhar se adquire, tanto 

motora (controle do movimento) quanto intelectual (convenções gráficas), isto é a 

criança constrói conhecimento sobre como desenhar. 

Segundo por que o desenho é uma representação do real, traduz a forma 

como a criança pensa no momento, ou seja, é uma representação do pensamento. 

Para Piaget, o desenho infantil é uma construção gráfica que dá indícios do tipo de 

estruturação simbólica que a criança tem naquele momento. (PIAGET e INHELDER, 

1982, p. 56) 

A criança não desenha o que vê, mas o que percebe, pois seu desenho não 

é uma cópia do real, mas sim, uma interpretação intelectual do que sabe sobre o 

objeto: 

 
Por isso desenha-se (...): para realizar sem espelho aquilo que o 
espelho permite. Mas, o mais „realístico‟ dos desenhos não exibe 
todas as características de duplicação absoluta próprias do espelho. 
Isso porque o espelho (...) não „traduz‟. Registra aquilo que o atinge 
da forma como o atinge (...). O cérebro interpreta os dados 
fornecidos pela retina, o espelho não interpreta os objetos. Nessa 
perspectiva o artista ao desenhar, mesmo buscando representar, 
duplicar a realidade, ele inevitavelmente a interpreta. (PILLAR, 
1996a, p. 41) 

 
O desenho é uma manifestação simbólica da criança que tem uma 
estreita relação com o gesto. A representação gráfica tem origem na 
fixação do gesto no papel. A criança ao desenhar ou ao apreciar uma 
ilustração ou desenho, vai compreendendo que aquilo que ela vê no 
mundo exterior pode ser representado. (MACIEL, BAPTISTA e 
MOURÃO, 2009, p. 65) 

 
Neste sentido é que as orientações do MEC para o trabalho com a 

linguagem escrita em turmas de 1º ano apontam a necessidade de considerar o 

desenho e a brincadeira como propostas de ensino dada a importância que adquire 

para o desenvolvimento das habilidades relacionadas à apreensão do sistema de 

escrita enquanto sistema simbólico. (MACIEL, BAPTISTA e MOURÃO, 2009) 
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(...) desenho e brincadeira são atividades que levam diretamente à 
escrita, porque e a divergência entre o campo do significado e o da 
visão se repete no início do processo de alfabetização, quando a 
criança percebe que pode desenhar também a fala. (MACIEL, 
BAPTISTA e MOURÃO L, 2009. p.65) 

 
Sendo assim, é necessário compreender como é possível estabelecer esta 

relação entre desenho e escrita no processo de alfabetização em crianças de 6 

anos. 

 

3.4.3 A relação entre desenho e escrita 

 

A escrita entendida como um sistema de representação da cultura humana, 

extremamente importante para a transmissão dos saberes construídos 

historicamente pela humanidade para as novas gerações, possui grande importância 

para a escola elementar. 

Pillar (1996b) em seu trabalho afirma que desenho e a escrita possuem uma 

estreita relação. Concluindo que a criança evolui na escrita na medida que evolui no 

desenho. 

Utilizando-se do método clínico de investigação de Piaget, Pillar (1996b) 

verificou que as crianças que tinham um maior contato com situações de desenho 

evoluíam mais rápido em seu desenho e, consequentemente, em sua escrita. 

Unindo as teorias de Luquet sobre os níveis de desenvolvimento do desenho 

e de Emilia Ferreiro sobre os níveis de desenvolvimento da escrita ela elaborou o 

seguinte quadro baseada em suas conclusões: 
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PERÍODOS DESENHO ESCRITA 

Origem gráfica comum O desenho começa como uma escrita e a escrita começa 
como um desenho. 
REALISMO FORTUITO (desenho involuntário) 

Distinção entre os modos de 
representação icônico e não 
icônico: Constituição do 
desenho e da escrita como 
objetos substitutos. 

 
REALISMO FORTUITO 

(desenho voluntário) 

 
PRÉ-SILÁBICO 

Construção de formas de 
diferenciação entre os 
elementos. 

* Formas diferentes para 
objetos diferentes. 
* Relações espaciais 
topológicas. 
 
INCAPACIDADE SINTÉTICA 

* Diferenciação entre as 
escritas para dizer coisas 
diferentes: 
a) Quantidade de letras 
b) Repertório de letras 
c) Posição das letras 

 
PRÉ-SILÁBICO 

Construção de diferenciações e 
coordenações entre os 
elementos e as relações dos 
sistemas. 

* Inicio da coordenação das 
representações de formas e 
espaço. 
* Atribuição de uma forma 
exemplar a cada elemento. 
* Inicio da construção das 
formas projetivas e euclidianas 
para representar o espaço. 
* Construção do sistema do 
desenho 
 

REALISMO INTELECTUAL 
 

* Fonetização da escrita 
* Atenção as propriedades 
sonoras do significante: 
* Silábico: uma letra para 
cada sílaba. 
* Silábico-alfabético: não 
basta uma letra para cada 
sílaba. 
*Alfabético: correspondência 
entre grafemas e fonemas. 

APRIMORAMENTO DOS 
SISTEMAS 

REALISMO VISUAL ORTOGRÁFICO 

QUADRO 3 - Síntese da relação desenho e escrita 

Fonte: Pillar (1996b, p. 20) 

 

Como verificamos a evolução da escrita depende intimamente da evolução 

do desenho e vice-versa, uma vez que desenho e escrita são sistemas de 

representação simbólica: 

 
Engendrada pelo desenvolvimento da função simbólica na criança, a 
evolução do desenho depende intimamente da evolução da 
linguagem e da escrita. Parte atraente do universo adulto, dotada de 
prestígio por ser secreta, a escrita exerce uma verdadeira fascinação 
sobre a criança, e isso bem antes de ela própria poder traçar 
verdadeiros signos. Muito cedo, ela tenta imitar a escrita dos adultos. 
Geralmente, é entre os três e quatro anos que a criança produz essa 
escrita fictícia, traçada em forma de dentes de serra, e carregada 
para ela de uma fabulosa polissemia: “Para elas, existe uma espécie 
de magia em poder alinhar signos, ligá-los entre si, e estão muito 
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conscientes de que querem „dizer‟ e comunicar alguma coisa” 
(MARTHE BERNSON). (MÈREDIEU, 1974, p. 9-11) 

 

Infelizmente, ao ingressar no ensino fundamental o desenho passa a ser 

concebido como uma atividade menos importante, uma vez que o principal 

compromisso da escola elementar se refere ao aprendizado a leitura, escrita e 

cálculo: 

 
Mais tarde quando a criança atinge a idade escolar, verifica-se quase 
sempre uma diminuição da produção gráfica, já que a escrita – 
matéria considerada mais séria – passa então a ser concorrente do 
desenho. Inversamente, com a escrita, a criança descobre novas 
possibilidades gráficas. Escrita e desenho podem então misturar-se 
(a criança inscreve um texto no seu desenho) ou confundir-se (a 
escrita torna-se um jogo e o alfabeto um pretexto para variações 
formais). (MÈREDIEU, 1974, p. 11-12) 

 
Mas é importante destacar que a escola, também tem o papel de 

desenvolver integralmente o aluno, dando-lhes oportunidades de aprendizagem em 

todas as áreas do conhecimento, inclusive na arte. 

Dessa forma, entendemos que é necessário que as crianças tenham contato 

com situações de desenho tanto para que o aprendizado da escrita tenha sucesso 

quanto para democratização do saber artístico. 
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4 PRIMEIRO ANO NA CIDADE DE LONDRINA: POR UMA IDENTIDADE 

 

Neste capítulo iremos relatar como vem sendo desenvolvido o trabalho da 

Secretaria Municipal de Educação junto às escolas municipais para se construir uma 

identidade própria do primeiro ano do Ensino Fundamental. 

Para isso buscamos conhecer primeiramente a Proposta Pedagógica do 

município reformulada em 2009. Posteriormente, vamos relatar como vem sendo 

trabalhado a formação continuada dos professores que atuam nas turmas de 1º ano 

em Londrina e, por fim trataremos de como as crianças são atendidas e 

acompanhadas pela rede Municipal de Londrina. 

 

4.1 A Proposta da Rede 

 

A proposta destaca inicialmente que a criança de 6 anos que ingressa no 

Ensino Fundamental encontra-se em um momento de intersecção entre a Educação 

Infantil e o Ensino Fundamental ressaltando a importância de considerar as 

especificidades biopsicossociais dos mesmos. Assim, o trabalho pedagógico deve 

ser planejado considerando os conhecimentos prévios que as crianças possuem e 

as experiências de aprendizagem devem levar os alunos a compreender o mundo de 

diferentes pontos de vista por meio de diversas formas de expressão. 

A respeito dos conteúdos é clara ao afirmar que “o conteúdo do 1º ano não 

será equivalente ao da 1ª série do sistema de 8 anos” (p. 25), propõe organizar as 

salas em cantos, com espaços para atividades de dramatização, brincadeiras de “faz 

de conta”, leitura, contação de histórias e jogos.  

A proposta pedagógica do município de Londrina baseada nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, ressalta a necessidade das 

propostas pedagógicas da escola estarem pautadas nos seguintes princípios: (p. 26) 

a) Princípios Éticos da Autonomia, da Responsabilidade, da Solidariedade 

e do Respeito ao Bem Comum; 

b) Princípios Políticos dos Direitos e Deveres da Cidadania, do Exercício 

da Criticidade e do Respeito à Ordem Democrática; 

c) Princípios Estéticos da Sensibilidade, Criatividade e Diversidade de 

Manifestações Artísticas e Culturais. 
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A fim de que a partir desses princípios seja organizado o trabalho 

pedagógico no 1º ano, articulando os estudos das Ciências Sociais, das Ciências 

Naturais, das Noções Lógico-Matemáticas e das Linguagens. 

No que tange a alfabetização é necessário considerar que a criança constrói 

o conhecimento em ação com o objeto da linguagem assim “é necessário expô-la 

com mais frequência e intensidade a um ambiente alfabetizador e de letramento.” 

(p.29) 

Baseada na teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget a proposta faz 

referência ao nível de pensamento pré-operatório que a criança de 6 anos se 

encontra, apontando os obstáculos do pensamento que impedem a criança a 

alcançar o avanço das operações lógicas, pois o comportamento cognitivo ainda é 

influenciado pelas atividades perceptivas. Tais obstáculos como egocentrismo, 

ausência de reversibilidade, centração, anti-transformação (transdução), devem ser 

considerados pelo professor além das características psicológicas como, animismo, 

realismo nominal, fenominismo e finalismo. 

 
(...)o presente documento orienta para que as escolas centrem seus 
objetivos na atividade da criança, concebam conteúdos não com fim 
em si mesmo, mas como instrumentos que sirvam ao 
desenvolvimento evolutivo natural; que privilegie metodologias de 
ensino que levem ao descobrimento por parte da criança ao invés de 
apenas informar conteúdos ou dar respostas prontas; conceba a 
aprendizagem como algo que depende do nível de desenvolvimento 
do sujeito, como processo de reorganização cognitiva construído 
internamente mediante os eventos de desequilibração e equilibração; 
pense em uma didática que considere os conflitos cognitivos como 
momentos de ricas aprendizagens e, ainda, promova a interação 
social e as experiências de aprendizagem mediante atividades 
colaborativas, de intercâmbio que favoreçam a aprendizagem efetiva 
de todas as crianças. (LONDRINA, 2009, p. 30) 

 
Ou seja, é a criança que constrói conhecimento em ação com o objeto de 

estudo, o professor tem o papel de ser ao mesmo tempo problematizador, que 

desafia a criança a pensar e, facilitador que medeia a busca pelo conhecimento, 

conduzindo a criança a construir conhecimento. 

 

4.2 A Formação dos Professores 

 

Desde 2006 a diretoria de ensino da Secretaria Municipal de Educação de 

Londrina mantém um projeto intitulado “Uma sala de aula onde se pode brincar”, 
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elaborado e executado pela assessoria técnico pedagógica de Educação Infantil da 

secretaria.  

Trata-se de um grupo de estudos que se desenvolve durante o ano letivo 

tendo como objetivo fornecer espaço de estudo e reflexão para professores, 

supervisores e auxiliares de supervisão das escolas municipais, a fim de que 

conheçam, esclareçam dúvidas a troquem experiências sobre como desenvolver um 

trabalho pedagógico nos anos iniciais, pautados em uma filosofia curricular 

Construtivista. 

A cada ano o projeto volta-se para uma temática específica e, devido a 

implantação do Ensino Fundamental para nove anos, o principal tema estudado nos 

encontros foi referente ao 1º ano. Em 2010, o projeto iniciou as atividades em maio, 

tendo como público alvo professores de 1º ano, supervisores e auxiliares de 

supervisão. 

Frequentamos o respectivo grupo de estudos nos anos de 2010 e 2011 e 

conhecemos como é realizado a formação continuada dos professores de toda rede 

de ensino. 

No primeiro encontro cada escola enviou um professor representante 

denominado mediador, este mediador frequentou o grande grupo de estudos no 

horário de trabalho e depois realizou o mesmo estudo, na escola onde leciona, 

conduzindo as mesmas atividades realizadas no grande grupo. Os encontros 

aconteceram mensalmente. Além disso, houve atividades de intervenção e avaliação 

em que todos os professores realizaram com seus respectivos alunos. 

Durante o ano foram feitos estudos a partir das temáticas: letramento e 

alfabetização, brincar dentro e fora de sala de aula, aquisição da leitura e escrita, 

formas de linguagem da criança; a criança de seis anos e didáticas para o 1º ano. 

Além de leituras e estudos, durante os encontros eram passados aos 

professores, sugestões de atividade que poderiam ser realizadas com as crianças, 

além de momentos de troca de experiências e confecção de jogos. 

A cada encontro era proposta uma atividade de intervenção, com base na 

teoria, que deveria ser executada e fotografada pelo professor, afim de que fosse 

averiguado como os professores realizavam a relação teoria e prática, bem como se 

os mesmos compreendiam a proposta da rede. 
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Em julho é realizado a Semana da Educação da rede Municipal de ensino 

em que todos os professores de CEIS e CMEIS; professores de EI6 e 1º ano 

supervisores e auxiliares de supervisão da rede participaram.  

Os minicursos proferidos durante a Semana as Educação, são proferidos 

pelos próprios professores da rede e dos filantrópicos que inscreveram projetos que 

aconteceram em suas salas. Isto é uma forma de valorizar o trabalho do professor 

bem como disseminar o trabalho que os professores vem desenvolvendo em sala. 

Em 2010 a abertura da Semana da educação contou com uma palestra que 

teve como tema “Os desafios da educação de crianças de 6 anos na sociedade 

contemporânea”, ministrado pela Profa, Dra Jaqueline Delgado Paschoal, docente 

do Departamento de Educação da Universidade Estadual de Londrina, onde tratou 

de questões como a participação da família na educação das crianças, articulação 

entre Educação Infantil e Ensino Fundamental, plano orçamentário para educação e 

organização de ambientes alfabetizadores que dão acesso ao mundo letrado. 

A Semana da Educação contou também com oficinas pedagógicas voltadas 

para professores da Educação Infantil e Anos Iniciais, abrangendo temáticas 

diversas como brincar, matemática, educação sexual, música, contação de histórias, 

corporeidade e interdisciplinaridade, entre outros. 

Ao final de novembro de 2010 a Secretaria Municipal de Educação convidou 

para realizar uma fala para os professores da rede a educadora Esther Pillar Grossi, 

ex-aluna de Jean Piaget e coordenadora do Geempa – Grupo de estudos e 

pesquisas em alfabetização. A temática abordada por Esther neste evento foi a 

aprendizagem, tratando das diferenças que existem entre Inatismo, Empirismo, 

Construtivismo e Pós-Construtivismo. 

Em 2011 o projeto “Uma sala de aula onde se pode brincar” no seu ano 6, 

ainda está em execução, mas preservando as mesmas características do ano 

passado. As temáticas foram escolhidas pelos professores que frequentaram o 

grupo em 2010, tais como: Interdisciplinaridade, psicomotricidade e construção do 

conceito de número, todas voltadas para alunos do 1º ano do Ensino Fundamental. 

 

4.3 O Atendimento da Criança de 6 anos e Acompanhamento 

 

As crianças com 6 anos completos ou a completar até 31 de março estão 

sendo matriculadas no 1º ano do Ensino Fundamental. Como vimos as escolas não 



 

 

67 

 

foram adaptadas arquitetonicamente para receber estas crianças, usam as mesmas 

carteiras que crianças maiores e em alguns casos as escolas necessitaram 

funcionar em três períodos, trabalhando no período intermediário. 

Os professores que atuam nestas turmas frequentam os grupos de estudos 

oferecidos pela Secretaria de Educação de Londrina em parceria com o projeto de 

pesquisa da Universidade Estadual de Londrina e são orientados mensalmente 

sobre como trabalhar com esta faixa etária. 

A cada bimestre as crianças são avaliadas por meio de uma Aula 

entrevista4, (ANEXO 1, 2, 3 e 4) elaborada pela Assessoria técnico pedagógica de 

Educação Infantil da SME. Os conteúdos solicitados nas provinhas, são trabalhados 

e discutidos anteriormente com os professores nos grupos de estudos “Uma sala de 

aula onde se pode brincar”. Aplicada a avaliação cada professor irá tabular os 

resultados e enviar para supervisão da escola que novamente, enviará para 

Secretaria de Educação para serem tabulados junto com todas as escolas. 

Os resultados são analisados pela Assessoria de Educação Infantil para 

verificar como se desenvolve o aprendizado das crianças durante o 1º ano e 

discutidos com professores, supervisores e auxiliares de supervisão. Com base 

nesses resultados são elaborados propostas de intervenções para atender as 

necessidades educacionais das crianças. 

 

4.3.1 O autorretrato como avaliação diagnóstica 

 

Considerando a importância que o desenho possui para o desenvolvimento 

da alfabetização, buscamos, então, conhecer como a criança de 6 anos desenha ao 

entrar no Ensino Fundamental. 

Para isso coletamos uma amostragem de 2824 desenhos de crianças 

matriculadas na última etapa da Educação Infantil - EI6 – das escolas municipais de 

Londrina. Estes desenhos foram produzidos pelas crianças ao final do ano letivo de 

2010, sob a proposta de Autorretrato. 

O autorretrato consiste em solicitar a criança que faça um desenho de si 

mesma, do seu corpo. É possível por meio do autorretrato perceber como a criança 

representa seu próprio corpo e identificar em que nível do grafismo ela se encontra. 

                                                 
4
 Aulas Entrevistas. BATISTA, Cleide Vitor Mussini. (2009) 
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Com base na teoria dos estágios de desenvolvimento do desenho de 

Luquet, tabulamos as produções infantis e conseguimos os seguintes dados: 

 

Estágio de desenvolvimento Quantidade de desenhos 

Realismo fortuito 9 

Incapacidade Sintética 1749 

Realismo Intelectual 1053 

Realismo visual 13 

Total 2824 

 

Mais da metade das crianças estão saindo do EI6 e ingressando no 1º ano 

do ensino fundamental ainda no nível da Incapacidade Sintética, ou seja, este 

número de crianças estarão ainda no nível pré-silábico da escrita, devendo, então, 

ser trabalhados concomitante com o aprendizado da escrita e experiências de 

desenho. 

Além disso, é necessário considerar as questões topológicas do corpo, pois 

o autorretrato é a forma como a criança percebe este corpo, como ela o vivencia e o 

experiencia no tempo e no espaço. Assim, também há necessidade de se 

desenvolver atividades relativas à motricidade. 

Se o esquema corporal é uma imagem interpretada do nosso corpo, não 

aquilo que nós vemos no espelho, mas aquilo que percebemos, essencialmente na 

visão da psicomotricidade pelo período do corpo vivido, o desenho „autorretrato‟ é 

um instrumento pertinente de coleta de dados, pois ele não é uma cópia do real e 

sim uma interpretação intelectual. A criança desenha o que sabe, o que sente, o que 

percebe, não o que vê. 

 
(...) no desenho do corpo, a criança desenha mais o que sente do 
que o que vê. A criança desenha mais o que concebe e integra do 
seu corpo e o que mais dele conhece. Exatamente porque o 
desenho, aliás, como qualquer outra atividade ou gesto, é função e 
expressão da sua maturidade psicomotora. (FONSECA, 2010, p.155) 

 
Assim, devemos considerar que perceber o corpo em um tempo e um 

espaço, dominando as sensações cinestésicas que este corpo pode proporcionar e a 

organização topológica do mesmo é um pré-requisito para adquirir o aprendizado da 

escrita. Da mesma forma, que o corpo possui uma organização, uma topologia, as 
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letras também possuem. Neste sentido, o estágio da Incapacidade sintética, 

representa uma incapacidade sintética do pensamento, um obstáculo do 

pensamento que deve ser compreendido pelo professor para que este seja 

trabalhado.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A criança de 6 anos possui características específicas que influenciam 

diretamente no seu aprendizado. Neste trabalho abordamos os estudos formulados 

por Piaget que revelam a importância da maturação biológica para a aquisição de 

novos aprendizados. No caso das crianças matriculadas no 1º ano, esta maturação 

se encontra no nível Pré-operacional, que para Piaget, revela obstáculos no 

pensamento infantil, que impedem a criança a pensar logicamente, valorizando o 

pensamento intuitivo. 

Considerando estas características do pensamento infantil, destacamos que 

os níveis de desenho apontados neste trabalho não são regra em virtude de cada 

idade, mas sim, consideramos que toda criança deve passar por estes estágios, 

ressaltando assim a importância de considerar o desenho como forma principal de 

representação no início do 1º ano. Trabalhar situações diversas, ricas e espontâneos 

de desenho em sala de aula, contribui para que a criança construa conhecimento 

sobre a arte, o desenho e sobre leitura e escrita, uma vez que desenho e escrita são 

considerados igualmente como sistema de representação. 

Além das questões intelectuais a psicomotricidade deve ser considerada no 

estudo da criança, pois contribui como um forte estudo que afirma que a 

aprendizagem depende intimamente de um desenvolvimento psicomotor sadio. 

Assim, para que uma aprendizagem se torne significativa, é necessário que o sujeito 

coloque seu pensamento em ação o que não está indissociável do movimento do 

corpo. 

É importante considerar que a criança de 5-6 anos apresenta uma estrutura 

corporal relativamente menor da criança de 7 anos, o que dificulta a adequação da 

mesma ao mobiliário tradicional já existente nas escolas para crianças da 1ª série. É 

necessário investimentos financeiros na compra de mobiliário adequado bem como 

reformas para aumento das escolas com intuito de atender o aumento da demanda. 

Desta forma buscando atender os nossos objetivos, a ampliação do Ensino 

Fundamental no Brasil teve como objetivo principal possibilitar a criança um maior 

tempo de convívio escolar, dando-lhes maiores e melhores oportunidades de 

aprendizagem significativa para a vida, contudo, o adiantamento dos estudos para 

as crianças a iniciar-se aos 6 anos requer do professor repensar as didáticas do 1º 

ano no sentido de respeitar as necessidades educacionai da criança. 
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O currículo do Ensino Fundamental deve ser totalmente reformulado, uma 

vez que os conteúdos da antiga primeira série não são os mesmos do novo primeiro 

ano, pois a proposta desta ampliação não visa acrescentar um novo ano ao final da 

etapa do Ensino fundamental, mas sim ao início, considerando a faixa etária das 

crianças. 

Para isso compreendemos a importância da formação continuada dos 

professores em exercício das escolas municipais de Londrina, evidenciando a 

contribuição destes grupos de estudos levando o professor a refletir sobre a 

educação e repensar a sua didática. 

Diante de todos os estudos vistos na teoria, das observações realizadas da 

prática docente e da nossa participação dos grupos de estudos da Secretaria 

Municipal de Educação, torna-se evidente que o 1º ano não é a antiga 1ª série muito 

menos a última etapa da Educação Infantil, pelo contrário, trata-se de um nível do 

Ensino Fundamental que possui uma identidade própria, que vem sendo estudada e 

pensada pelos profissionais da educação da nossa cidade e construída 

continuamente. 

Neste sentido o 1º ano é um espaço de possibilidades ricas de 

aprendizagem para a criança, que entra na escola mais cedo, mas que não significa 

precocidade, e sim, respeito à suas necessidades educacionais a fim de melhorar 

seu desenvolvimento integral, para que ela cresça um sujeito capaz de articular os 

conhecimentos adquiridos na escola ao exercício da cidadania. 
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ANEXO 1 

 
AULA ENTREVISTA  -  1º BIMESTRE 

 

ESCREVA SEU NOME 
 
 
 
 

 

QUAL A LETRA INCIAL DE SEU 
NOME? 
 
 
 
 
 
VOCÊ CONHECE OUTRA COISA QUE           
SE INICIA COM A LETRA DE SEU 
NOME? DESENHE OU ESCREVA 
COMO SABE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUANTAS VEZES VOCÊ ABRE A 
BOQUINHA PARA FALAR SEU NOME? 
 
 
 
 

QUANTAS LETRAS HÁ EM SEU 
NOME? 
 
 
 
 
DESENHE A QUANTIDADE DE 
OBJETOS EQUIVALENTES A 
QUANTIDADE DE LETRAS DE SEU 
NOME. 
 

 

FAÇA SEU AUTORRETRATO 
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FAÇA UM   X   NO QUADRINHO EM QUE APARECE A PRIMEIRA LETRA DO 

NOME AVIÃO. 
 
 
 
 
 
 

               M                
 

                A 

 

                E 

 

                O 

 
 

FAÇA UM   X   NO QUADRINHO ONDE ESTÁ ESCRITO O NOME DO 

DESENHO. 
 

 
 
 
 
 
 

                GATO               
 

                SAPO 

 

                PATO 

 

                RATO 
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ANEXO 2 

AULA ENTREVISTA  -  2º BIMESTRE 

QUESTÃO 1A 
FAÇA UM   X   NO QUADRADINHO ONDE ESTÁ ESCRITO O 
NOME DO DESENHO. 

 
 
 

                CARRO               
 

                CACHORRO 

 

                CABRITO 

 

                CAVALO 

 

 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 1B 
FAÇA UM X NO QUADRADINHO ONDE ESTÁ ESCRITO 
BOLA. 

 
 
 
 

                BOCA               
 

                BOLO 

 

                BOTA 

 

                BOLA 
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QUESTÃO 2 
CIRCULE DE VERDE O SÍMBOLO. 
DE VERMELHO OS NÚMEROS. 
DE AZUL AS LETRAS. 
DE AMARELO A IMAGEM. 
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QUESTÃO 3 
ESCREVA NO QUADRADINHO QUANTAS FLORES HÁ NO 
VESTIDO DO BACKYARDIGANS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DESENHE SETE MANCHAS NO PELO DA VACA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

81 

 

  

 

ANEXO 3 

AULA ENTREVISTA  -  3º BIMESTRE 
 

QUESTÃO 1 DESCUBRA AS LETRAS? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

D N N 

R C I 

 

A A 

B B I M 
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QUESTÃO 2 VAMOS BRINCAR DE AMARELINHA? 
DESCUBRA A LETRA INICIAL. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A C A 

A T O 

A T O 

O S R 

A C A O C 

A C H R R O O 

V E L H A 
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QUESTÃO 3 A 
 
ESCREVA NO QUADRADINHO QUANTOS BOTÕES HÁ NA 
LETRA X.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 3 B 
DESENHE 8 BOTÕES NA LETRA A. 
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ANEXO 4 

AULA ENTREVISTA  -  4º BIMESTRE 
 

QUESTÃO 1 LIGUE A FIGURA À PALAVRA E A 
QUANTIDADE DE LETRAS DA PALAVRA: 
 
 
                                               
                                                  GATO                                   6 
 

   
 
 
                                                MACACO                               8 
 
 
 
 
                                              CACHORRO                            3 
 
 
 
 
 
                                              ELEFANTE                              4 
 
 
 
 
                                                   VACA                                  7 
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QUESTÃO 2 LIGUE OS NÚMEROS AOS CONJUNTOS QUE 
LHES CORRESPONDEM 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 2 

 1 

 3 

 4 

 5 
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QUESTÃO 3 LIGUE OS NÚMEROS AOS CONJUNTOS QUE 
LHES CORRESPONDEM 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 7 

 8 

 9 
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