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RESUMO 
 
 

Entendendo que a criança que ingressa no primeiro ano do Ensino Fundamental na 
atualidade é a criança de seis anos, e que a atividade que permeia esta faixa etária 
é o jogo, a brincadeira e o faz-de-conta, elegemos investigar como problema de 
estudo: Qual é o tempo e espaço destinados às brincadeiras no primeiro ano do 
Ensino Fundamental. Este trabalho tem como objetivo geral compreender como as 
brincadeiras se concretizam ou não no primeiro ano do Ensino Fundamental e 
objetivos especificos, identificar a concepção de brincar nos documentos oficiais e 
verificar a compreensão das crianças em relação ao brincar no primeiro ano do 
Ensino Fundamental. A pesquisa foi realizada em uma turma do primeiro ano do 
Ensino Fundamental I do Colégio Estadual Professor José Aloísio Aragão, utilizamos 
a abordagem qualitativa. Participaram da pesquisa a professora da turma e seu 
grupo de aproximadamente vinte e cinco alunos. O levantamento de dados se deu 
por meio de questionários, desenhos, observações da realidade e pesquisa 
bibliográfica. Os dados foram analisados a partir de considerações de alguns 
especialistas da área, dentre eles Borba (2007), Kramer (2007) e Corsino (2007). Os 
resultados dessa pesquisa nos mostram que as brincadeiras aparecem 
esporadicamente e fora do ambiente da sala de aula do primeiro ano do Ensino 
Fundamental. 
 
Palavras-chave: Brincadeiras. Ensino Fundamental. Criança de seis anos.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

Enquanto graduanda do curso de Pedagogia e, a partir das 

experiências vivenciadas durante a realização dos estágios obrigatórios do curso, 

surgiu o interesse em investigar o espaço e o tempo destinados às brincadeiras no 

primeiro ano do Ensino Fundamental de nove anos, pois constatei que algumas 

práticas pedagógicas realizadas na instituição de Educação Infantil não eram 

praticadas no primeiro ano do Ensino Fundamental.  

Na Educação Infantil o ensino prioriza atividades lúdicas e no 

primeiro ano do Ensino Fundamental às crianças se defrontam com atividades de 

estudo, carteiras enfileiradas, número maior de crianças atendidas e também 

mudança no espaço físico. Diante das observações acerca destas instituições de 

ensino surgiu a dúvida se as brincadeiras existentes na Educação Infantil possuíam 

uma continuidade no primeiro ano do Ensino Fundamental, ou seja, se a passagem 

entre a Educação Infantil (4-5 anos) e o primeiro ano do Ensino Fundamental (5-6 

anos) a brincadeira é ou não realizada de maneira contínua na vida da criança.  

Se a brincadeira é tão importante para o desenvolvimento da 

criança, conforme os autores Fontana (2014), Kramer (2007), Nascimento (2007), 

Borba (2007) afirmam, por que ela vem perdendo espaço no primeiro ano do Ensino 

Fundamental? Acerca deste assunto, Barros (2009, p.34) corrobora dizendo que: “O 

brincar, atividade principal do período da infância, está perdendo o seu espaço para 

“atividades” dirigidas ao processo de alfabetização, sendo este, hoje, o objetivo mais 

relevante das escolas”.  

Diante dessa constatação, apresentamos o problema que será 

discutido e analisado nessa pesquisa: 

Qual o tempo e espaço destinado às brincadeiras no Primeiro 

ano do Ensino Fundamental? 

Para responder ao questionamento acima foi estabelecido como 

objetivo maior:  

Compreender como as brincadeiras se concretizam ou não no 

primeiro ano do Ensino Fundamental. 

Para dar concretude ao objetivo geral, viabilizando seu alcance, fez- 

se necessário à definição de metas menores, porém não menos importantes. São 

elas:  



11 

 

 

1. Identificar a concepção de brincar nos documentos oficiais do 

Ensino Fundamental. 

 

2. Verificar a compreensão das crianças em relação ao brincar 

no Primeiro Ano do Ensino Fundamental. 

 

Para atingir os objetivos propostos na construção dessa pesquisa, 

utilizamos a abordagem qualitativa, definida por Ludke (1986) como:  

 
A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta de 
dados e o pesquisador como seu principal instrumento. (...) a 
pesquisa qualitativa supõe o contato direto e prolongado do 
pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo 
investigado, via de regra através do trabalho intensivo de campo. 
(LÜDKE, 1986, p. 11) 
 

Desde modo o autor considera que a pesquisa qualitativa deve ter o 

ambiente como fonte principal para coleta de dados, neste mesmo sentido Otani 

(2011) complementa: 

  
A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são 
básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de 
métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta 
para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. (OTANI 
2011, p. 38) 
 

Ambos consideram que a pesquisa qualitativa deve ter o ambiente 

como fonte principal para a coleta de dados, e que o pesquisador se torna 

instrumento chave para a pesquisa, sendo assim, a delimitação da investigação foi 

cuidadosa e a turma escolhida foi um primeiro ano do Ensino Fundamental I do 

Colégio Professor José Aloísio Aragão, que funciona como órgão Suplementar do 

campus da Universidade Estadual de Londrina, situado no seguinte endereço: 

Campus Universitário, Rodovia Celso Garcia Cid, PR 445, Km 380, atendendo 

crianças do 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental.  

Os sujeitos da pesquisa foram a professora do primeiro ano do 

Ensino Fundamental e seu grupo de 25 alunos, porém nem sempre todas as 

crianças estavam presentes nos dias em que os desenhos foram solicitados e as 

observações foram realizadas. 
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Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram: um 

questionário com a professora responsável pela turma pesquisada (APÊNDICE A) 

que é defendida por Gil (2002) “como uma técnica de investigação”. Além do 

questionário, foram utilizados desenhos das crianças, levando em consideração que 

ainda não estavam alfabetizados no período em que foi realizada a pesquisa. Os 

desenhos dos alunos foram subdivididos em três categorias conforme roteiro 

(APÊNDICE B). 

 Assim, Lima, Penitente e Castro (2011) justificam a apropriação das 

imagens como levantamento de dados.  

 
Para garantir os direitos fundamentais da infância, o professor e o 
pesquisador podem, continuamente, se desafiar e compreender 
melhor as atividades infantis, dentre as quais a brincadeira de papéis 
sociais ou faz-de-conta ou jogo protagonizado e também suas 
maneiras de compreender o mundo, por meio de desenhos, falas e 
relacionamentos. (p.76) 

 

As autoras colaboram para compreendermos as atividades das 

crianças a partir de diferentes formas, entre elas o desenho, ainda afirmam que: 

 
Aprender a ouvir, a dar voz e vez às crianças, sujeitos portadores de 
direitos e formas típicas de aprendizagem e atuar no mundo, não é 
algo que se alcance com facilidade, principalmente porque se trata 
de compreender o que as crianças falam, como elas expressam seu 
mundo e suas fantasias numa perspectiva que vai além do ponto de 
vista do adulto. (p.80) 

 

A pesquisa bibliográfica foi elaborada a partir de considerações de 

autores que discutem sobre o assunto por meio de livros, periódicos, artigos, sites 

de internet, proporcionando, dessa forma, aprofundamento na área de conhecimento 

na qual a pesquisa foi desenvolvida, com intuito de melhor analisar os dados 

coletados e responder aos questionamentos inicialmente levantados. Segundo Gil 

(2002, p.59) a pesquisa bibliográfica é: 

  
[...] como qualquer outra modalidade de pesquisa, desenvolve-se ao 
longo de uma série de etapas. Seu número, assim como seu 
encadeamento, depende de muitos fatores, tais como a natureza do 
problema, o nível de conhecimentos que o pesquisador dispõe sobre 
o assunto, o grau de precisão que se pretende conferir à pesquisa 
etc.  

 

Gil (2002) esclarece que alguns temas poderão apresentar maior 

dificuldade na aquisição de materiais bibliográficos por conter poucos estudos 
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publicados sobre determinado assunto. Evidencia, também, que o tema deve ser de 

interesse do pesquisador. No decorrer do trabalho o aprofundamento das leituras 

bibliográficas favorecerá o conhecimento necessário para solucionar os problemas 

elencados no início da pesquisa.  

A observação da realidade para o autor é defendida como um 

procedimento científico ou método de investigação, pois apresenta a vantagem de 

ser uma técnica em que os fatos são percebidos diretamente sem interferência do 

observador e constitui-se ainda como:  

 
[...] elemento fundamental para a pesquisa. Desde a formulação do 
problema, passando pela construção de hipóteses, coleta, análise e 
interpretação dos dados, a observação desempenha papel 
imprescindível no processo de pesquisa. É todavia, na fase de coleta 
de dados que seu papel se torna mais evidente. A observação é 
sempre utilizada nessa etapa, conjugada a outras técnicas ou 
utilizada de forma exclusiva. (GIL, 2002 p.100)  
 

O autor apresenta um ponto negativo quanto ao método de 

observação, porque considera que o observado poderá alterar suas atitudes, não 

agindo naturalmente. Sendo assim, necessita-se considerar as reações das pessoas 

no momento em que estão sendo observadas. 

O mesmo ainda estrutura a observação de acordo com o grau de 

observação do pesquisador, que poderá ser formal ou não-formal, classificando em 

observação simples, participante e sistemática. Esta pesquisa está pautada na 

observação simples, definida pelo autor como:  

 
[...] aquela em que o pesquisador, permanecendo alheio à 
comunidade, grupo ou situação que pretende estudar, observa de 
maneira espontânea os fatos que aí ocorrem. Neste procedimento, o 
pesquisador é muito mais um espectador do que um ator. Daí porque 
pode ser chamado de observação-reportagem, já que apresenta 
certa similaridade com as técnicas empregadas pelos jornalistas. 
(p.101).   

 

De acordo com o autor, esse método de pesquisa apresenta 

vantagens e desvantagens. A observação simples ultrapassa a constatação de 

fatos, a partir do momento em que os dados são interpretados e analisados 

cientificamente. Este ainda apresenta as vantagens da observação simples:  

 
a) Possibilita a obtenção de elementos para a definição de 

problemas de pesquisa;  
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b) Favorece a construção de hipóteses acerca do problema 

pesquisado;  

c) Facilita a obtenção de dados sem produzir querelas ou 

suspeitas nos membros das comunidades, grupos ou instituições que 

estão sendo estudadas. (GIL, 2002, p.101-102) 

 

Quanto às desvantagens, o autor enumera:  

 
a) É canalizada pelos gostos e afeições do pesquisados. Muitas 

vezes sua atenção é desviada para o lado pitoresco, exótico ou raro 

do fenômeno; 

b) O registro das observações depende, frequentemente, da 

memória do investigador; 

c)  Dá ampla margem à interpretação subjetiva ou parcial do 

fenômeno estudado. (GIL, 2002, p.101-102) 

 

Segundo o autor, a observação simples é um método adequado 

para pesquisas qualitativas que apresentam um caráter exploratório. 

Para facilitar a compreensão da presente pesquisa, o trabalho está 

organizado da seguinte forma: 

Na INTRODUÇÃO foi apresentada a justificativa, o problema da 

pesquisa, objetivos geral e específicos e a metodologia da pesquisa. 

No CAPÍTULO 2 realizou-se um recorte histórico acerca do conceito 

de infância. 

No CAPÍTULO 3 discutiram-se as diretrizes e a regulamentação 

acerca do Ensino Fundamental de nove anos, embasado em documentos federais 

que alteram o artigo 6° da LDB (Lei de Diretrizes e Bases) tornando obrigatória a 

matrícula da criança aos seis anos de idade, as Orientações Pedagógicas que são 

organizadas pelo Estado do Paraná e sobre as brincadeiras no Ensino Fundamental 

de nove anos. 

No CAPÍTULO 4 foi apresentada a caracterização do espaço 

pesquisado, bem como a análise dos dados levantados durante a pesquisa, tendo 

uma confrontação teórica, no qual as respostas da educadora e os desenhos dos 

alunos foram analisados a partir das considerações de alguns especialistas da área.  

No CAPÍTULO 5 as considerações finais foram tecidas visando 

elucidar algumas dúvidas sobre o tema em questão, porém novas discussões 

poderão surgir envolvendo outros pontos para futuros debates. 
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2 A CRIANÇA DE SEIS ANOS 

 

Com intuito de conhecer melhor os sujeitos pesquisados, faz-se 

necessário um recorte histórico acerca do conceito de infância, pois suas 

transformações ao longo dos tempos interferem diretamente em mudanças na 

política da educação. 

Ariés (2006) considera a concepção de infância como fase distinta 

da adulta, diferencia o significado atribuído à infância. Conforme o referido autor, até 

o fim da Idade Média não existia um sentimento de infância como etapa específica 

da vida humana, porém, no fim da Idade média inicia-se uma mudança de 

pensamento em que a infância passa a ser sinônimo de fragilidade e ingenuidade.  

Na Idade Média, a criança era considerada um adulto em miniatura, 

para Ariés (2006) que foi um dos primeiros a estudar a criança, não existia um 

sentimento de infância que diferenciasse a criança do adulto, a infância era vista 

como um estado de transição para a vida adulta, não havia um tratamento especial 

para elas, o que tornava sua sobrevivência difícil.  

De acordo com Ariés (2006, p.156), “[...] era através do serviço que 

o mestre transmitia a uma criança, não a seu filho, mais ao filho de outro homem, a 

bagagem de conhecimento, a experiência prática e o valor humano que pudesse 

possuir”. Nessa perspectiva, a criança aprendia através da prática. 

Na Idade Moderna (século XVI à XVIII) de acordo com Rodrigues 

(2009) iniciam os primeiros atendimentos à infância, no contexto da revolução 

industrial. No século XVII, as crianças permaneciam em “refúgios” ou “asilos” 

enquanto as mães operárias trabalhavam nas fábricas, no entanto, desenvolveu-se 

a paparicação, considerada prejudicial, pois tornava as crianças mimadas e mal-

educadas, assim “foi proposta a educação e moralização dos pequeninos com o 

objetivo de torná-los mais tarde, pessoas honradas, e homens racionais” 

(RODRIGUES, 2009, p.12).  

No século XVIII, Ariés (2006) caracteriza como sendo o da criação 

de um ensino para o povo, impulsionado pela igreja e pelo estado, onde a 

concepção de infância passa pelo disciplinamento e pela moral.  

Já no final do século XVIII ocorreu a Revolução Industrial na Europa 

iniciando a consolidação da sociedade capitalista, e segundo Ariés (2006) houve um 

olhar diferenciado para a criança, que constituiu no surgimento da escolarização, por 
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meio da criação do ensino primário que tinha como objetivo a formação dos 

indivíduos, com intuito de preparar as classes populares para o mercado de 

trabalho. 

Em contrapartida, a burguesia e aristocracia tinham acesso ao 

ensino secundário que visava a formação de pensantes e mandantes. O autor 

esclarece que o ensino superior se destinava à burguesia, pois beneficiava a minoria 

que fazia parte do topo da pirâmide das classes sociais. A escola tornou-se, 

portanto, um instrumento de fragmentação da sociedade. 

Segundo Kramer (1995) o conceito de infância se diferencia 

conforme a posição da criança e de sua família na estrutura socioeconômica em que 

se inserem.  

Outras áreas também contribuíram para a compreensão do 

significado ideológico da criança e do valor social atribuído à infância por intermédio 

dos estudos da sociologia e antropologia que favorecem conhecer a diversidade das 

populações infantis e suas práticas. Nesse contexto, Kramer (2007, p.15) considera: 

 
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 de história: existe uma história humana porque o homem 
tem infância.  

 

Tanto Ariés (2006) como Kramer (2007) concordam que conceito de 

infância é construído historicamente e que cada período tem suas especificidades. 

Na atualidade, tanto os teóricos como as leis e deliberações apontam para os 

cuidados que se devem ter na preservação dessa categoria, respeitando tanto os 

seus direitos quanto as suas especificidades.  

A legislação brasileira dispendeu parte de seus artigos, estatutos e 

deliberações especificamente às crianças, garantindo a sua integridade e 

favorecendo seu desenvolvimento, como apresentadas a seguir. 

Na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a 

criança é favorecida com o direito à educação que deve ser oferecida pelo governo 

gratuitamente, definido pelos artigos 205 e 206: 

. 
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, 
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Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 
pensamento, a arte e o saber; 
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e 
coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
(BRASIL, 1988)  

 

Após a primeira lei, outras surgiram, assegurando os direitos já 

existentes e complementando outros. Assim, de acordo com a Lei N° 8.069, de 13 

de julho de 1990 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, no 

capítulo II Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade cita que: 

 
Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito 
e à dignidade como pessoas humanas em processo de 
desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais 
garantidos na Constituição e nas leis. 
Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: 
I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, 
ressalvadas as restrições legais; 
II - opinião e expressão; 
III - crença e culto religioso; 
IV - brincar, praticar esportes e divertir-se; 
V - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação; 
VI - participar da vida política, na forma da lei; 
VII - buscar refúgio, auxílio e orientação. (BRASIL, 1990)  

 

As Leis brasileiras respaldam a importância e a necessidade da 

criança ser assistida em diversas áreas, colaborando no desenvolvimento das suas 

capacidades cognitivas, físicas e psicossociais, respeitando as características 

específicas da infância. 

O Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (BRASIL, 

1998, v.1 p.21), descreve: 

 
A criança como todo ser humano, é um sujeito social e histórico e faz 
parte de uma organização familiar que está inserida em uma 
sociedade, com uma determinada cultura, em um determinado 
momento histórico. É profundamente marcada pelo meio social em 
que se desenvolve, mas também o marca. A criança tem na família, 
biológica ou não, um ponto de referência fundamental, apesar da 
multiplicidade de interações sociais que estabelece com outras 
instituições sociais. (BRASIL, 1998, v.1 p.21)  

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica apontam 

que:  
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[...] a escola convive hoje com estudantes de uma infância, de 
uma juventude (des) realizada, que estão nas ruas, em 
situação de risco e exploração, e aqueles de uma infância e 
juventude (hiper) realizada com pleno domínio tecnológico da 
internet, do orkut, dos chats. Não há mais como tratar, os 
estudantes como se fossem homogêneos, submissos, sem 
voz; os pais e a comunidade escolar como objetos. Eles são 
sujeitos plenos de possibilidades de diálogo, de interlocução e 
de intervenção. (BRASIL, 2013, p.350) 

 

Assim, como o conceito de infância mudou durante os tempos, 

também as leis e orientações básicas da educação se adaptaram e foram 

modificadas. No próximo capítulo, apresentaremos as leis que acompanharam as 

mudanças e os interesses da sociedade. 
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3 O ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS 

 

O presente capítulo refere-se às leis que definem o ensino de nove 

anos através dos Documentos Federais e Estaduais, bem como outros estudos de 

(ARCE; MARTINS, 2010, CAMPOS, 2011, KRAMER, 2006, BORBA, 2007). 

Com a aprovação das Leis n° 11.114 de 2005 e 11.274 de 2006, 

ocorreu várias mudanças no cenário educacional. As crianças que estavam no 

último ano da educação Infantil, agora estão presentes nas salas de aula do primeiro 

ano do Ensino Fundamental. Essa alteração faz com que várias indagações se 

fizessem e ainda se fazem, tanto contrárias como favoráveis ao ensino de nove 

anos, como relatam Arce e Martins (2010, p. 37). 

Ao longo da história da Educação Brasileira, várias alterações 

ocorreram acerca do ensino obrigatório, entre elas, as leis: 

 
Lei n°9.394, de 20 de novembro de 1996 – admite a matrícula do 
Ensino Fundamental de crianças de seis anos; 
Lei n° 10.172, de 9 de janeiro de 2001 – traz o ensino de nove anos 
como uma meta para a educação nacional; 
Lei n° 11.114, de 16 de maio de 2005 – traz uma mudança na LDB, e 
garante como obrigatório a matrícula de crianças de seis anos; 
Lei n° 11.274, de 6 de fevereiro de 2006 – propõe mudança na LDB e 
ampliação do Ensino Fundamental, e oferece um prazo até 2010 
para a implantação do novo sistema. 

 

Com a aprovação dessas leis, altera-se a idade em que às crianças 

passam a serem matriculadas no Ensino Fundamental. Desta forma, Campos et al 

(2011, p.29) esclarecem: 

 
As mudanças legais que levaram à implantação da escola 
fundamental de 9 anos no Brasil adotaram como estratégia a 
incorporação do último ano da pré-escola ao EF, ampliando o 
primeiro segmento dessa etapa de 4 para 5 anos e antecipando o 
ingresso da criança no EF para a idade de 6 anos. Tal desenho 
implica a diminuição da duração da pré-escola de três para dois 
anos, correspondendo à faixa etária de 4 e 5 anos e não mais aquela 
de 4 a 6 anos.  

 

Deste modo podemos verificar que a mesma criança que estava 

presente na pré-escola, hoje estão presentes no primeiro ano do Ensino 

Fundamental de nove anos, neste mesmo sentido Arce e Martins (2010, p.38) 

complementam: 
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Fica assim evidente que, ao implantar o ensino fundamental de nove 
anos, conforme sinalizado pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional promulgada em 20 de dezembro de 1996 e 
definida como meta pelo Plano Nacional de Educação, aprovado pela 
Lei n° 10.172 de 2001, a legislação educacional brasileira, ao mesmo 
tempo em que acompanha a tendência mundial e em especial latino-
americana de escolarização obrigatória a partir de seis anos, anuncia 
necessidades urgentes de revisão desse nível de ensino. (ARCE; 
MARTINS 2010, p.38)  

 

Como apontado pelas autoras, a idade da matrícula das crianças no 

Ensino Fundamental passou a ser de seis anos, assim como a duração do ensino 

que passou de oito para nove anos. 

Com a obrigatoriedade da matrícula das crianças a partir dos seis 

anos de idade no Ensino Fundamental de nove anos, faz se necessário rever o 

processo de ensino, tendo em vista uma educação de qualidade.  

O documento “ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS: 

Orientações Pedagógicas para os Anos Iniciais” (PARANÁ, 2010, p. 9) apresenta 

alterações, de acordo com a aprovação das diferentes leis: 

 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 4024/61 
estabeleceu quatro anos de escolaridade obrigatória que, 
posteriormente, foi ampliada para seis anos, por meio do acordo de 
Punta Del Este e Santiago de 1970. Em 1971, a LDB n° 5692 tornou-
se obrigatório oito anos de escolarização. A LDB n° 9394/96, embora 
mantivesse a obrigatoriedade de oito anos de escolarização, acenou 
para a possibilidade da ampliação para nove anos.  

 

A atual mudança se efetivou com a aprovação da Lei n° 11.274/2006 

que institui o Ensino Fundamental de nove anos de duração com a inclusão das 

crianças de seis anos de idade.  

De acordo com o documento do Ministério da Educação (BRASIL, 

2007), em 1996, a Lei das Diretrizes e Bases da Educação (LDB) estabeleceu um 

ensino obrigatório de nove anos, tornando obrigatória a matrícula da criança aos 

seis anos de idade. “Fazendo com que isso se tornasse um requisito legal do Plano 

Nacional de Educação (PNE) pela Lei n°10.172/2001” (BRASIL, 2004, p.14). De 

acordo com essa ampliação, 

 
Mais crianças serão incluídas no sistema educacional 
brasileiro, especialmente aquelas pertencentes aos setores 
populares, uma vez que as crianças de seis anos de idade da 
classe média e alta já se encontram majoritariamente, 
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incorporadas ao sistema de ensino na pré-escola ou na 
primeira série do Ensina Fundamental. (BRASIL, 2007, p.3)  

 

Conforme as Orientações para a Inclusão da Criança de Seis anos 

de Idade (BRASIL, 2007), evidenciam-se mudanças na estrutura do Ensino 

Fundamental, observando a revisão dos currículos, conteúdos e práticas 

pedagógicas do primeiro ao nono ano, com isso: 

 
A criança de seis anos de idade que passa a fazer parte desse nível 
de ensino não poderá ser vista como um sujeito a quem faltam 
conteúdos da educação infantil ou um sujeito que será preparado, 
nesse primeiro ano, para os anos seguintes do ensino fundamental, 
reafirmamos que essa criança está no ensino obrigatório e, portanto, 
precisa ser atendida em todos os objetivos legais e pedagógicos para 
essa etapa de ensino. (BRASIL, 2007, p.8)  

 

Neste sentido, para assegurar o novo contexto educacional, o 

governo publica um documento oficial que contém “Orientações Gerais” que 

direciona o trabalho dos profissionais da área, este relata que: 

 
A entrada na escola não pode representar uma ruptura com o 
processo anterior, vivido pelas crianças em casa ou na instituição de 
educação infantil, mas sim uma forma de dar continuidade às suas 
experiências anteriores para que elas, gradativamente, sistematizem 
os conhecimentos sobre a língua escrita. (BRASIL, 2004, p.21) 

 

Outro documento que discorre sobre o assunto é o 3° Relatório de 

Ampliação do Ensino Fundamental Para Nove Anos, que em seu item V – 

“Reflexões sobre o Currículo” corrobora: 

 
É importante lembrar que o conteúdo do 1° ano do ensino 
fundamental de nove anos não deve ser o conteúdo trabalhado no 1° 
ano/1ª série do ensino fundamental de oito anos. Faz-se necessário 
elaborar uma nova proposta curricular coerente com as 
especificidades não só da criança de 6 anos, mas também das 
demais crianças de 7,8,9 e 10 anos, que constituem os cinco anos 
iniciais do ensino fundamental (MEC, 2006, p.6 apud ARCE; 
MARTINS, 2010, p.40)  
 

Os documentos apresentados anteriormente pressupõem que a 

reorganização do currículo contemplará o desenvolvimento da criança que hora se 

encontra no Ensino Fundamental. 

Contudo, ainda, adequações foram necessárias, e nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais da educação Básica (BRASIL, 2013) elaborou-se orientações 

específicas para cada etapa da Educação Básica que são a Educação Infantil, 
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Ensino Fundamental e Ensino médio e as modalidades de Educação de Jovens e 

Adultos, Educação Especial, Educação Profissional e Tecnológica, Educação Básica 

do Campo, Educação Escolar Indígena, Educação a Distância e Educação Escolar 

Quilombola. 

Ao contemplar a presença das crianças de seis anos no Ensino 

Fundamental, (BRASIL, 2013) esclarece: 

 
A entrada de crianças de 6 (seis) anos no Ensino Fundamental 
implica assegurar-lhes garantia de aprendizagem e desenvolvimento 
pleno, atentando para a grande diversidade social, cultural e 
individual dos alunos, o que demanda espaços e tempos diversos de 
aprendizagem. Na perspectiva da continuidade do processo 
educativo proporcionada pelo alargamento da Educação Básica, o 
Ensino Fundamental terá muito a ganhar se absorver da Educação 
Infantil a necessidade de recuperar o caráter lúdico da 
aprendizagem, particularmente entre as crianças de 6 (seis) a 10 
(dez) anos que frequentam as suas classes, tornando as aulas 
menos repetitivas, mais prazerosas e desafiadoras e levando à 
participação ativa dos alunos (p.121) 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN’s) 

(BRASIL, 2013) propõe a organização dos três primeiros anos do Ensino 

Fundamental em um único ciclo, denominado bloco alfabetizador, para que a criança 

seja protegida da cultura da repetição por não estar completamente alfabetizada, 

porém, defende a sistematização e aprofundamento das aprendizagens básicas e, 

que nos três anos iniciais o aluno deve ter assegurado: 

 
a) a alfabetização e o letramento; 
b) o desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo o 
aprendizado da Língua Portuguesa, a Literatura, a Música e demais 
artes, a Educação Física, assim como o aprendizado da Matemática, 
de Ciências, de História e de Geografia. 
c) a continuidade da aprendizagem, tendo em conta a complexidade 
do processo de alfabetização e os prejuízos que a repetência pode 
causar no Ensino Fundamental como um todo, e, particularmente, na 
passagem do primeiro para o segundo ano de escolaridade deste 
para o terceiro. (BRASIL, 2013, p.122-123)  

 

As diretrizes criticam as práticas dos conteúdos fragmentados, 

descontextualizadas, em que o aluno não correlaciona com suas experiências. 

BRASIL (2010) enfatiza a preocupação acerca dos currículos nessa etapa de 

escolaridade, expondo: 

 
Os componentes curriculares e as áreas de conhecimento, 
relacionados a um projeto educativo de longo prazo, como deve ser o 
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da Educação Básica, concorrem de maneira decisiva para assegurar 
uma sistematização de conhecimentos imprescindível no Ensino 
Fundamental de 9 (nove) anos, garantindo-lhe continuidade e 
consistência. Mas eles certamente devem ser trabalhados por 
diversas abordagens integradoras. Continuidade e consistência não 
querem dizer uniformidade e padronização de sequencias e 
conteúdo. (BRASIL, 2010, p. 118-119)  

 

As DCN’s enfatizam a importância de atividades diversificadas, que 

promovam vivências e desenvolvam gostos e preferências, construindo identidades 

e formando sujeitos mais compreensivos e solidários. Considerando que o Ensino 

Fundamental destina-se a faixa etária infantil, propõe: 

 
Do ponto de vista da abordagem, reafirma-se a importância do lúdico 
na vida escola, não se restringindo sua presença apenas à Arte e a à 
Educação Física. Hoje já se sabe que no processo de aprendizagem 
a área cognitiva está inseparavelmente ligada a afetividade e à 
emocional. Pode-se dizer que tanto o prazer como a fantasia e o  
desejo estão imbricados em tudo o que fazemos. (BRASIL, 2010 
p.116)  

 

Atividades lúdicas são frequentemente apontadas em documentos e 

defendidas por estudiosos que norteiam a área educacional, para tanto, 

discorreremos mais sobre o assunto às vistas de outros autores, dentre eles Borba 

(2007), Kramer (2006) e Amaral (2008). 

 

3.1 As Brincadeiras e o Ensino Fundamental de Nove Anos nos Documentos 

Oficiais 

 

Iniciamos com a reflexão das orientações pedagógicas advindas da 

Secretária de Estado do Paraná que esclarece: 

 
O desafio é pensar não apenas a criança de 6 anos que ingressa no 
Ensino Fundamental, mas também no conjunto de alunos de sete, 
oito, nove e dez anos que integram este nível de ensino. Assim, 
acredita-se que esta inclusão obrigatória das crianças de 6 anos no 
Ensino Fundamental é uma oportunidade para se refletir e efetivar 
uma práxis pedagógica que considere a infância, garantindo a 
aquisição do conhecimento nas dimensões artística, filosófica e 
científica, papel pedagógico essencial da instituição escolar, aliada à 
exploração da ludicidade também na escola de Ensino Fundamental. 
(PARANÁ, 2010, p. 14) 

 

Desse modo, a ludicidade também deve estar presente nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental de Nove Anos, haja vista que ao brincarem, às 
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crianças, entram em um mundo imaginário, conseguindo estabelecer novas relações 

com outros indivíduos. Kramer (2006) cita: 

 
Reconhecemos o que é específico da infância: 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 produzidas. Esse modo de ver 
as crianças favorece entendê-las e também ver o mundo a partir de 
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). 

 

Na mesma direção, Amaral (2008) afirma que as crianças com idade 

inferior a seis anos merecem uma atenção especial, devem ter garantido um espaço 

de brincar na escola, já que esse processo é muito valioso na transição da 

Educação Infantil para o Ensino Fundamental, assim como a necessidade do adulto 

conhecer o mundo das crianças, sem infantilizá-las, mas compreendendo o que é 

próprio da criança.  

Por conseguinte, Kramer (2006) e Amaral (2008) consideram que o 

brincar deve ser vivido como uma experiência cultural, e a partir da apropriação pela 

criança, torna-se elemento fundamental para conciliar com os conteúdos escolares. 

Segundo Borba (2007), “a brincadeira está entre as atividades 

frequentemente avaliadas por nós como tempo perdido”, enfatizando que é 

 
[...] essa concepção que provoca a diminuição dos espaços e tempos 
do brincar à medida que avançam as séries/anos do ensino 
fundamental. Seu lugar e seu tempo vão se restringindo à “hora do 
recreio”, assumindo contornos cada vez mais definidos e restritos em 
termos de horários, espaços e disciplina: não pode correr, pular, 
jogar bola, etc. Sua função fica reduzida a proporcionar o 
relaxamento e a reposição de energias para o trabalho, este sim 
sério e importante. Mas as brincadeiras também é séria! E no 
trabalho muitas vezes brincamos e na brincadeira também 
trabalhamos! (BORBA, 2007, p. 35) 

 

Kramer (2006); Borba (2007) defendem a ideia do brincar como uma 

prática que deve estar mais presente nas salas de aula do Ensino Fundamental, 

visto que a criança ao brincar, consegue estabelecer relações com as atividades dos 

adultos, atribuindo diversos significados a tudo que as rodeia.  

Borba (2007, p.38) ainda enfatiza que o brincar faz com que 

possibilite a criança olhar as coisas de outra maneira, podendo atribuir novos 
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significados, ou seja, o brincar não é apenas um momento de divertimento, constitui 

um espaço de aprendizagem. Portanto, para a autora, 

 
[...] o brincar é um espaço de apropriação e constituição pelas 
crianças de conhecimentos e habilidades no âmbito da linguagem, da 
cognição, dos valores e da sociabilidade. E que esses 
conhecimentos se tecem nas narrativas do dia-a-dia, constituindo os 
sujeitos e a base para muitas aprendizagens e situações em que são 
necessários o distanciamento da realidade cotidiana, o pensar sobre 
o mundo e o interpretá-lo de novas formas, bem como o 
desenvolvimento conjunto de ações coordenadas em torno de um fio 
condutor comum. (BORBA, 2007 p. 39) 

 

Logo, considera a brincadeira como um lugar de construção de 

culturas, estabelecido a partir das interações sociais entre as crianças. A partir do 

brincar, as crianças vivenciam a experiência cultural e social, criam estratégias, 

planos, e, aprendem sobre as regras de convivência (BORBA, 2007). “A brincadeira 

não é algo dado na vida do ser humano, ou seja, aprende-se a brincar, desde cedo, 

nas relações que os sujeitos estabelecem com os outros e com a cultura”. (BORBA, 

2007, p.36)  

Da mesma forma, Arce e Martins (2007) acenam para a importância 

de considerar o nível de desenvolvimento da criança. Conforme análises feitas, há a 

existência de dois níveis de desenvolvimento, são eles: nível de desenvolvimento 

efetivo e área de desenvolvimento potencial, ou seja, 

 
O nível de desenvolvimento efetivo compreende as aquisições já 
alcançadas e presentes nos domínios de que a criança dispõe a 
cada momento. Compreende funções psicointelectuais já 
desenvolvidas e que possibilitem a realização autônoma de dadas 
tarefas. Diferentemente, a área de desenvolvimento potencial coloca 
em destaque aquisições que estão em curso. Compreende funções e 
habilidades implícitas, em atividades que a criança ainda não é 
capaz de realizar, automaticamente mais o é pela mediação do outro, 
isto é, com auxílio especialmente dos adultos. (ARCE; MARTINS, 
2007, p.56)  

 

As autoras ressaltam a importância do educador no processo de 

mediação nos dois níveis de desenvolvimento da criança. Cabe ao educador 

reconhecer as habilidades que as crianças já possuem, e as utilizar como ponto de 

partida para planejamento de ensino.  

Arce e Martins (2007, p.72) consideram o lúdico como outro grande 

fator no desenvolvimento infantil, citando:  
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Ao longo do quinto ano de vida da criança, é mantido o status dos 
jogos simbólicos como atividade principal, representativas das linhas 
centrais de desenvolvimento, e das atividades de produção 
(desenhos, modelagem, construção de objetos, trabalhos manuais, 
etc.), como representativas das linhas acessórias de 
desenvolvimento, entretanto, o estreitamento dos entrelaçamentos 
dessas linhas acarreta grande complexificação psíquica, tornando 
este momento decisivamente evolutivo. (ARCE; MARTINS, 2007, 
p.72) 

 

É nesse momento, segundo as autoras, que a criança passa a 

prestar mais atenção no mundo a sua volta, nos objetos, nas pessoas. Além disso, a 

criança reflete sobre o mundo que ela está conhecendo, estabelecendo assim, 

relações abstratas que efetivam a aprendizagem sistematizada. Borba (2007), 

também, enfatiza que:  

 
(...) a brincadeira é um fenômeno da cultura, uma vez que se 
configura como um conjunto de práticas, conhecimentos e artefatos 
construídos e acumulados pelos sujeitos nos contextos históricos e 
sociais em que se inserem. Representa, dessa forma, um acervo 
comum sobre o qual os sujeitos desenvolvem atividades conjuntas. 
Por outro lado, o brincar é um dos pilares da constituição de culturas 
da infância, compreendidas como significações e formas de ação 
social especificas que estruturam as relações das crianças entre si, 
bem como os modos pelos quais interpretam, representam e agem 
sobre o mundo. (BORBA, 2007, p. 39)  

 

Nesse sentido, a criança torna-se autônoma, capaz de interagir com 

outras pessoas, facilitando sua vida no dia-dia. Desse modo, devemos pensar em 

como incorporar as brincadeiras na aprendizagem das crianças do primeiro ano do 

Ensino Fundamental de Nove Anos sem que ela se torne mais um exercício 

qualquer, sem significado algum.  

Levando em conta os estudos de Borba (2007), podemos afirmar 

que a escola tem um papel fundamental para não deixar que as brincadeiras se 

tornem um exercício sem significado, desde modo a escola deve garantir em seus 

espaços locais para que as crianças possam brincar. Considerando os conceitos 

citados, Kramer (2007) colabora: 

 
Educação infantil e Ensino Fundamental são frequentemente 
separados, porém, no ponto de vista da criança, não há 
fragmentação, os adultos e as instituições é que muitas vezes opõem 
Educação Infantil e Ensino Fundamental, deixando de fora o que 
seria capaz de articulá-los: a experiência com a cultura. (2007, p.19) 
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Para a autora, criança é todo o indivíduo que tenha idade de 0-10 

anos independentemente de serem estudantes ou não. Outra questão citada pela 

autora: 

 
Educação Infantil e Ensino Fundamental são indissociáveis: ambos 
envolvem conhecimentos e afetos; saberes e valores; cuidados e 
atenções; seriedade e riso. O cuidado, a atenção, o acolhimento 
estão presentes na Educação Infantil; a alegria e a brincadeira 
também. (KRAMER, 2007, p.20)   

 

A apropriação e a construção do conhecimento para Kramer (2007), 

é objetivo na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, assim como assegurar o 

direito às crianças de brincar, criar e aprender. 

O que diferencia as crianças que frequentam a Educação Infantil das 

crianças dos primeiros anos do Ensino Fundamental é a modalidade de ensino em 

que estão inseridos, pois se trata de sujeitos com as mesmas características 

presentes na infância. 

Os documentos citados anteriormente demonstram conquistas 

alcançadas por movimentos sociais, principalmente o direito à creche. Novamente, 

Kramer (2007) alerta para o direito das crianças a instituições estruturadas que 

possuam uma organização curricular favorável a sua inserção crítica na cultura, e 

complementa: 

 
Elas têm direito a condições oferecidas pelo Estado e pela sociedade 
que garantam o atendimento de suas necessidades básicas em 
outras esferas da vida econômica e social, favorecendo mais que 
uma escola digna, uma vida digna. (KRAMER, 2007, p.21)  

 

A autora lembra que o maior desafio da Educação Básica está no 

reconhecimento do outro e suas diferenças, alerta para que os diálogos entre vários 

campos diferentes do conhecimento contribuam na ação com as crianças. A relação 

entre adultos e crianças é o agente essencial na obtenção das transformações. 

Kramer (2007, p.21), colabora ao enfatizar que as crianças devem 

ser favorecidas com “[...] experiências de cultura, com brinquedos, museus, cinema, 

teatro, com a literatura”, portanto, são as condições concretas de trabalho com 

qualidade que proporcionam as mudanças necessárias.  

Nascimento (2007) aborda o mesmo assunto, lembrando que, as 

concepções estão presentes em todas as práticas existentes no contexto escolar e 
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também que os espaços que as crianças ocupam nas instituições de ensino 

favorecem o desenvolvimento delas. A autora afirma: 

 
Refletir sobre a infância em sua pluralidade dentro da escola é, 
também, pensar nos espaços que têm sido destinados para que a 
criança possa viver esse tempo de vida com todos os direitos e 
deveres assegurados. “[...] queremos pensar que a infância não se 
resume a essa faixa etária e propor uma reflexão sobre que aspectos 
tem orientado nossa prática”. (NASCIMENTO, 2007, p.28) 

 

As autoras destacam a importância da reflexão sobre o trabalho 

desenvolvido com essas crianças, para que a obrigatoriedade adquirida realmente 

se transforme em educação e respeito à diversidade que envolve o contexto dessas 

crianças.  

Para tanto, Nascimento (2007) aponta os tempos e os espaços 

escolares como pontos específicos na organização para o favorecimento de ações 

de acolhimento e inserção das crianças nas escolas, assim: 

 
Pensar sobre a infância na escola e na sala de aula é um grande 
desafio para o Ensino Fundamental que, ao longo de sua história, 
não tem considerado o corpo, o universo lúdico, os jogos e as 
brincadeiras como prioridade. Infelizmente, quando as crianças 
chegam a essa etapa de ensino, é comum ouvir a frase “agora a 
brincadeira acabou! ” Nosso convite, e desafio, é aprender sobre e 
com as crianças por meio de suas diferentes linguagens. Nesse 
sentido, a brincadeira se torna essencial, pois nela estão presentes 
as múltiplas formas de ver e interpretar o mundo. A brincadeira é 
responsável por muitas aprendizagens. (NASCIMENTO, 2007, p.30)  

 

Pretendemos a partir do exposto, pensar na criança e em seu 

desenvolvimento, entendendo historicamente como a criança foi vista no tempo e no 

espaço, com intuito de refletirmos sobre como concebemos a criança hoje, no 

primeiro ano do Ensino Fundamental, para alicerçar a análise que será proposta no 

capítulo 4.  
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4 ESPAÇO E TEMPO DESTINADOS PARA AS BRINCADEIRAS NO PRIMEIRO 

ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO - CAMPUS 

UEL 

 

4.1 Caracterização da Escola Observada  

 
A instituição na qual a pesquisa de campo foi realizada é o Colégio 

Estadual Professor José Aloísio Aragão. De acordo com Projeto Político 

Pedagógico: 

 
O colégio Estadual Professor José Aloísio Aragão foi criado em 20 de 
junho de 1960 pelo Decreto n° 30178, como Ginásio Estadual de 
Aplicação, anexo a Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e 
Letras de Londrina. Em 1967, criou-se a Escola Estadual pelo 
Decreto n° 6779, e mais tarde, com a criação da Universidade 
Estadual de Londrina em 1969, com o Decreto n° 18110, foram 
transferidos seus bens e equipamentos para o Campus Universitário.  
Desta forma, em 18/07/79 foi inaugurada a Escola de Aplicação no 
Campus Universitário e, em 1980, iniciadas as atividades com 
educandos de 1ª a 4ª séries. Em 1998 implantou-se o CBA de 
acordo com o Parecer n° 090/98 de 16/02/98 e em 2008 o CBA, 
contínuo até 04 (quatro) anos, de acordo com Decreto n° 743/07- 
Resolução Secretaria n° 3879/08 – SEED.  (LONDRINA, 2012, p. 16) 
 

Atualmente, o Colégio funciona como órgão Suplementar do campus 

da Universidade Estadual de Londrina, situado no seguinte endereço: Campus 

Universitário, Rodovia Celso Garcia Cid, PR 445, Km 380, tendo a implantação do 

ensino de nove anos em 2010. A instituição atende aproximadamente 222 crianças, 

tendo a capacidade de atender aproximadamente 240 vagas, distribuídas entre o 1° 

ao 5° ano do Ensino Fundamental.  

O perfil da comunidade escolar é composto por famílias de diversas 

classes socioeconômicas, cuja renda varia de quatro a seis salários mínimos. 

Segundo o Projeto Político Pedagógico da Instituição (Londrina, 2012, p.18)  

 
A clientela é bastante heterogênea e para manter a qualidade do 
ensino, buscamos estratégias de trabalho que possibilitam à 
satisfação de ambas as partes. Os pais desempenham atividades 
profissionais variadas: funcionários públicos, professores, jardineiros, 
pedreiros, mecânicos, serventes, motoristas, carpinteiros, pintores, 
representantes comerciais e empresários. A religião predominante 
dos educandos é a católica. Os pais possuem em média de um a três 
filhos. A vida social e de lazer das famílias restringe-se à frequência 
a igreja, clubes sociais e visitas familiares. A orientação de tarefas e 
o incentivo aos estudos são constantemente estimulados pela escola 
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em seu cotidiano, buscando junto à família, a dedicação e 
persistência nos estudos, assim como a superação das dificuldades 
encontradas no processo ensino-aprendizagem. (LONDRINA, 2012, 
p. 18) 

 

A escola possui uma boa infraestrutura, contém 5 salas de aulas 

amplas (1° ao 5° ano), possuindo um mobiliário adequado para a faixa etária das 

crianças atendidas e mais 3 salas (secretária e direção, biblioteca e sala de 

professores e supervisão). Há 4 sanitários em bom estado: 2 para alunos, 1 para os 

professores e 1 para servidores; um refeitório coberto; cozinha; pátio; um local 

amplo para serem realizadas atividades ao ar livre que conta com um espaço de 

cerca de 4000 m² e uma quadra descoberta. Segundo o Projeto Político Pedagógico 

(Londrina, 2012, p.23) “a conservação é efetuada pela Universidade Estadual de 

Londrina”. 

A instituição também conta com diversos materiais didáticos como: 

aproximadamente 432 revistas de apoio pedagógico, 4.630 livros de literatura 

infantil, dentre eles 231 livros para o 1° ano do Ensino Fundamental e 4.129 livros 

para 2°, 3°,4° e 5° ano, 1.180 livros didáticos, 100 brinquedos pedagógicos (dominó, 

banco imobiliário, loto leitura, detetive, como é meu corpo, entre outros). Além 

desses materiais citados, o acervo possui mapas, materiais de expedição e 

materiais específicos para as aulas de Educação Física e Arte. 

As aulas no período matutino começam às 08h00min e vão até ao 

12h00min, fazem parte das rotinas diárias da instituição a hora do recreio/intervalo 

(que conta com atividades livres ou dirigidas), a hora do conto (acontece uma vez 

por semana com duração média de 30 minutos, desenvolvida na biblioteca), o hino 

nacional (cantado três vezes por semana) e higienização, entre outras atividades.  

 
O estabelecimento de rotinas diárias e semanais, capazes de 
oferecer ao professor um princípio organizador de seu trabalho, 
desde que atenda a dois critérios essenciais: a variedade e a 
sistematização. Uma rotina necessita, em primeiro lugar, propiciar 
diversificação de experiências e ampliação de contextos de 
aplicação. Em segundo lugar, precisa oferecer um contexto de 
previsibilidade de atividades, para que as próprias crianças se 
organizem, consolidem aprendizagens e avancem em seus espaços 
de autonomia. (LONDRINA, 2012, p. 64-65)  

 

A instituição tem como fim: 

 
Oferecer ensino formal, qualificado, gratuito e democrático nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental de 09 anos, servindo de campo de 
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experimentação pedagógica para a Universidade Estadual de 
Londrina, destinado a crianças moradoras de Londrina e região, 
visando à preparação de pessoas para o exercício da cidadania. 
(LONDRINA, 2012) 

 

E objetivos:  

 

 Promover o desenvolvimento da educação democrática; 

 Promover uma parceria entre os alunos, pais e professores para 

a realização de um trabalho responsável e compartilhado no 

processo educativo;  

 Levar os alunos a respeitar sua cultura e o ambiente;  

 Observar o cumprimento da Lei de Diretrizes e Bases, 

Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente e 

Regimento Escolar;  

 Oferecer ensino de qualidade, proporcionando ao aluno sucesso 

em sua vida escolar e social. (LONDRINA, 2012, p. 40)  

 

Para analisar os dados coletados no Colégio se fez necessário o 

tópico a seguir, onde caracterizamos o espaço observado.  

 

4.2 Caracterização do Espaço Observado  

 

Visando descobrir os espaços e tempos destinados às brincadeiras 

no primeiro ano do Ensino Fundamental do Estadual Professor José Aloísio Aragão, 

observamos uma sala do primeiro ano com a participação de aproximadamente 25 

crianças, de faixa etária entre 5 e 6 anos, e com a regência de apenas uma 

professora. As observações ocorreram em dois períodos distintos. No primeiro 

semestre de 2014, a turma realizava suas atividades em uma sala pequena com 

carteiras e cadeiras com o tamanho adequado para a faixa etária das crianças, eram 

enfileiradas, conforme figura abaixo: 
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Figura 1- Sala do primeiro ano do Ensino Fundamental 

 

 Fonte: Arquivo da autora 

 

Figura 2- Sala do primeiro ano do Ensino Fundamental 

 

Fonte: Arquivo da autora 

 

Fez se necessário também a observação das crianças em todo o 

ambiente escolar. No horário destinado ao intervalo, as crianças lanchavam no 

refeitório e depois iam para o pátio brincar. Por não haver atividades direcionadas no 

recreio, elas buscavam materiais para brincar como: galhos de árvores, pedrinhas 

entre outros. Muitas crianças utilizavam esses objetos para agredir um ao outro. 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico da instituição, “Sempre 

que necessário, o educador responsável por este momento de descontração e 

responsabilidade, deve intervir, seja para orientar, reforçar as regras ou auxiliar na 

situação-problema que se coloca em questão” (LONDRINA, 2012, p.36)  
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No segundo semestre de 2014, a sala do primeiro ano do Ensino 

Fundamental, mudou para outro ambiente, com um espaço mais amplo, as carteiras 

eram colocadas em círculos, conforme fotos a seguir: 

 

Figura 3- Sala do primeiro ano do Ensino Fundamental 

 

  Fonte: Arquivo da autora 

 

 

Figura 4- Sala do primeiro ano do Ensino Fundamental 

 

Fonte: Arquivo da autora 

 

No intervalo, após o lanche, as crianças iam para o pátio brincar, 

onde foram oferecidas opções de brinquedos, como por exemplo: petecas, xadrez, 

corda, bola e raquete de pingue pongue, tornando esse momento enriquecedor para 

as crianças. 

O Projeto Político Pedagógico da escola complementa: “Durante o 

intervalo é possível que alunos brinquem com jogos, em pequenos grupos ou 
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individualmente; que realize atividades com corda, bola, bambolê ou outros” 

(LONDRINA, 2012, p. 36) 

 

4.3 Levantamento dos Materiais para Análise  

 

Para tentar descobrir qual é o tempo e espaço destinado às 

brincadeiras no primeiro ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Professor 

José Aloísio Aragão, se fez necessário a utilização de um questionário com a 

professora da turma, acrescidos dos “desenhos” produzidos pelas crianças que 

serão analisados nos itens a seguir. 

 

4.3.1 Análise das Respostas da Professora 

 

Para desvelar os questionamentos levantados no início desta 

pesquisa, realizamos a aplicação de um questionário contendo três perguntas à 

professora da turma do primeiro ano do Ensino Fundamental da instituição de ensino 

onde foi realizada a pesquisa.  

O objetivo desse questionário foi identificar a concepção que a 

professora tinha acerca das crianças de seis anos, qual o período e espaço 

destinado às brincadeiras e às práticas pedagógicas desenvolvidas no processo de 

ensino e aprendizagem dos alunos.  

O questionário que está em anexo (APÊNDICE A) foi entregue para 

a professora responder. As perguntas contempladas eram: 

1) Qual a sua concepção em relação às crianças de seis anos? 

A resposta da professora foi a seguinte: “São alegres, criativas, 

aprendem com facilidade”. 

A pergunta efetuada à professora da turma relaciona-se a todas as 

crianças de seis anos e não somente às da turma em questão, no entanto a 

resposta sugere que a professora somente contemplou os seus alunos, ou seja, 

crianças que fazem parte do primeiro ano do Ensino Fundamental.  

Conforme diretrizes que embasam os documentos oficiais do ensino 

de nove anos, a professora concorda que a criança de seis anos tem características 

que levam a alfabetização.  
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2) Qual o tempo e espaço destinados para as brincadeiras no 

primeiro ano do Ensino Fundamental? 

A resposta foi a seguinte: “Pouco tempo”. Segundo Kramer (2007, 

p.20) “[...] o trabalho pedagógico precisa levar em conta a singularidade das ações 

infantis e o direito à brincadeira, à produção cultural tanto na educação infantil 

quanto no ensino fundamental”. 

Neste mesmo sentido, Nascimento (2007, p.30) complementa: 

“Pensar sobre a infância na escola e na sala de aula é um grande desafio para o 

ensino fundamental que, ao longo de sua história, não tem considerado o corpo, o 

universo lúdico, os jogos e as brincadeiras como prioridade”. Borba (2007, p.42) 

corrobora: 

 
[...] brincar é uma experiência de cultura importante não apenas nos 
primeiros anos da infância, mas durante todo o percurso de vida de 
qualquer ser humano, portanto, também deve ser garantida em todos 
os anos do ensino fundamental e etapas subsequentes na nossa 
formação!  
 

Segundo a autora o brincar deve estar presente na vida das crianças 

não apenas nos primeiros anos de vida e sim durante toda a sua vida, deste modo o 

Projeto Político Pedagógico do colégio destaca:  

 
O primeiro ano do Ensino Fundamental de 9 anos se constituirá em 

possibilidade para qualificar o ensino e a aprendizagem dos 

conteúdos da alfabetização e do letramento, mas não se deve 

restringir o desenvolvimento das crianças de seis anos de idade 

exclusivamente à alfabetização. Por isso, é importante que o trabalho 

pedagógico assegure o estudo das diversas expressões e de todas 

as áreas do conhecimento, especialmente no que se refere às 

questões de psicomotricidade mediante a proposição de jogos e 

brincadeiras adequadas à faixa etária, desenhos espontâneos, como 

também assegure um ambiente alfabetizador lúdico onde haja 

espaço para que o eixo oralidade seja a tônica do trabalho didático a 

ser desenvolvido. (LONDRINA, 2012, p.59) 

 

Durante as observações no espaço, constatamos que o término da 

aula era um dos poucos momentos reservados para que as crianças brincassem. 

Moro (2012) menciona: 

 
Para alguns a brincadeira quase sempre é dirigida ou sugerida para 
resolver questões centradas nas dificuldades dos alunos; enquanto 
para outros estas, muitas vezes, acontecem no fim da aula, com 
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proposito de ocupar um tempo livre, no qual não se pode fazer nada 
mais sério. A brincadeira, outras vezes, significa uma trégua no 
trabalho intelectual, podendo ser sugerida pelas crianças e entendida 
pelo professor como uma oportunidade para descontração. (MORO, 
2012, p.14) 

 

A terceira pergunta suscita a identificação das práticas pedagógicas 

utilizadas pela professora no processo de ensino e aprendizagem das crianças. 

3) Quais as práticas pedagógicas que você utiliza no processo 

de ensino e aprendizagem das crianças?  

A resposta da professora em relação às suas práticas utilizadas 

nesse processo foi: “Pesquisas, recortes, colagens, dramatizações, músicas, textos, 

leitura, trava-língua, quadrinhas”. Cordeiro (2010, p.66) colabora:  

 
A prática pedagógica pode ser considerada como o trabalho de 
repassar, ou transmitir, saberes específicos. Ou, ainda, um processo 
que está intrinsecamente ligado à teoria e à prática da docência. 
Nesse sentindo, torna-se importante investigar como os professores 
estão compreendendo suas práticas e quais suas percepções sobre 
as mesmas.  

 

Podemos constatar que algumas práticas pedagógicas citadas pela 

entrevistada no questionário são coerentes com o que apresenta o Projeto Político 

Pedagógico da instituição (LONDRINA, 2012), como as “leituras, canções e trava-

língua”.  

Ainda, de acordo com o documento “ENSINO FUNDAMENTAL DE 

NOVE ANOS: Orientações Pedagógicas para os Anos Iniciais”,  

 
O período inicial de ingresso da criança na escola exige que o grupo 
de profissionais tenham um planejamento com atividades bem 
estruturadas e atitudes coerentes e compartilhadas com as famílias, 
não só nos primeiros dias de aula, mas também no decorrer do ano 
letivo, comtemplando: regras comuns, possibilidades de participação, 
atenção, receptividade e aconchego, que são fundamentais para 
garantir segurança tanto às crianças, quanto aos familiares. 
(PARANÁ, 2010, p. 16)  

 

Sendo assim os profissionais devem planejar suas atividades, 

deixando-as coerentes para todo o ano letivo, o documento ainda ressalta que: 

 
O professor é diretamente responsável pelo processo pedagógico na 
sala de aula, portanto cabe a este profissional, num encontro 
dialógico com outros profissionais da escola, tais como outros 
professores, pedagogos e direção, definir, de maneira organizada e 
planejada, o processo intencional de ensino. (PARANÁ, 2010, p. 18)  
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O documento ainda colabora para pensarmos que o professor é o 

responsável pela sala de aula, e que cabe a ele a organização do processo de 

ensino, os autores Leal, Albuquerque e Morais (2007) acordam que:  

 
Diferentemente do que muitos professores vivenciaram como 
estudantes ou em seu processo de formação docente, é preciso que, 
em suas práticas de ensino, elaborem diferentes estratégias e 
oportunidades de aprendizagem e avaliem se estão sendo 
adequadas. (LEAL; ALBUQUERQUE; MORAIS, 2007, p.100)  
 

Nesta perspectiva, os autores reforçam que as práticas pedagógicas 

desenvolvidas pelo professor devem, de certa forma, ser pensadas e reformuladas 

para garantir um melhor ensino às crianças. Segundo Borba (2007, p.43)  

 
Existem inúmeras possibilidades de incorporar a ludicidade na 
aprendizagem, mas para que uma atividade pedagógica seja lúdica é 
importante que permita a fruição, a decisão, a escolha, as 
descobertas, as perguntas e as soluções por parte das crianças e 
dos adolescentes, do contrário, será compreendida apenas como 
mais um exercício. No processo de alfabetização, por exemplo, os 
trava-línguas, jogos de rima, lotos com palavras, jogos da memória, 
palavras cruzadas, língua do pê, e outras línguas que podem ser 
inventadas, entre outras atividades, constituem formas interessantes 
de aprender brincando ou de brincar aprendendo. [...] se 
incorporarmos de forma mais efetiva a ludicidade nas nossas 
práticas, estaremos potencializando as possibilidades de aprender e 
o investimento e o prazer das crianças e dos adolescentes no 
processo de conhecer. E, com certeza, descobriremos também 
novas formas de ensinar e de aprender com as crianças e os 
adolescentes!  

 

A autora considera que devemos introduzir diversos tipos de 

possibilidades nas atividades pedagógicas como o “brincar”, e que também devemos 

escutar as crianças para garantir que os alunos aprendam com gosto os conteúdos. 

Neste mesmo sentido, Borba (2007, p. 43-44) corrobora:  

 
É importante demarcar que o eixo principal em torno do qual o 
brincar deve ser incorporado e nossas práticas é o seu significado 
como experiência de cultural. Isso exige a garantia de tempos e 
espaços para que as próprias crianças e os adolescentes criem e 
desenvolvam suas brincadeiras, não apenas em locais e horários 
destinados pela escola a essas atividades (como os pátios e parques 
para recreação), mas também nos espaços das salas de aula, por 
meio da intervenção de diferentes formas de brincar com os 
conhecimentos.  

 

A autora, abaixo, descreve a forma com que podemos assegurar 

que o brincar seja vivido como elemento de cultura.  
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Organizando rotinas que propiciem a iniciativa, a autonomia e as 
interações entre crianças. Criando espaços em que a vida pulse, 
onde se construam ações conjuntas, amizades sejam feitas e criem-
se culturas. Colocando à disposição das crianças materiais e objetos 
para descobertas, ressignificações, transgressões. Compartilhando 
brincadeiras com as crianças, sendo cumplices, parceiros, apoiando-
as, respeitando-as e contribuindo para ampliar seu repertório. 
Observando-as para melhor conhecê-las, compreendendo seus 
universos e referências culturais, seus modos próprios de sentir, 
pensar e agir, suas formas de se relacionar com os outros. 
Percebendo as alianças, amizades, hierarquias e relações de poder 
entre pares. Estabelecendo pontos, com base nessas observações, 
entre o que se aprende no brincar e em outras atividades, 
fornecendo para as crianças a possibilidade de enriquecerem-se e 
enriquecerem-nas. Centrando a ação pedagógica no diálogo com as 
crianças e os adolescentes, trocando saberes e experiências, 
trazendo a dimensão da imaginação e da criança para a prática 
cotidiana de ensinar e aprender. (BORBA, 2007, p. 44) 
 

Podemos averiguar que as respostas obtidas no questionário são 

empobrecidas, pois pouco contempla o próprio Projeto Político Pedagógico da 

instituição, como também não contempla as orientações dos teóricos que estudam o 

assunto.  

A professora limita-se a enumerar algumas atividades como a de 

pesquisas, recortes e leituras. Mas não utiliza o brincar como uma prática 

pedagógica efetiva que propicie ao aluno uma nova forma de aprender com prazer. 

Neste caso, os autores (CORDEIRO, 2010); (BORBA, 2007); (LEAL; 

ALBUQUERQUE; MORAIS, 2007) afirmam que há diversas práticas pedagógicas 

que o professor pode se apropriar para ensinar o seu aluno.  

 

4.3.2 O que dizem os desenhos das crianças 

 

Para compreender melhor o dia-a-dia da sala e das crianças (5-6 

anos), foram efetuadas aproximadamente 20 observações, com duração em média 

de 4 horas cada, subdivididas durante o primeiro e segundo semestre de 2014, onde 

além da observação da sala do primeiro ano do Ensino Fundamental, foram 

realizadas a observação das crianças no período do intervalo.  De acordo com Lima, 

Penitente; Castro (2011, p. 77)  

 
A brincadeira, os jogos protagonizados, os relatos orais, o desenho 
infantil atrelado à oralidade, a observação e as entrevistas podem, 
assim, constituir-se como importantes instrumentos de pesquisa em 
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que crianças pequenas e bem pequenas podem ser contempladas 
como sujeitos ativos. (LIMA; PENITENTE; CASTRO, 2011, p.77) 

 

Para os autores, o desenho é um importante instrumento de 

pesquisa com crianças pequenas, este item é notável para a verificação da reflexão 

das crianças do primeiro ano do Ensino Fundamental em relação às práticas 

desenvolvidas no cotidiano da sala observada. 

Com o objetivo de desvendar se as brincadeiras se concretizavam 

ou não no primeiro ano do Ensino Fundamental, o desenho foi a opção escolhida, 

haja vista que as crianças não estavam alfabetizadas. 

Borba e Goulart (2007, p. 54) destacam que “O desenho é uma 

forma de expressão de como a criança e/ou jovem veem o mundo e suas 

particularidades”. 

As questões efetuadas às crianças, no primeiro momento da 

observação, foram divididas em três categorias enumeradas abaixo:  

1) O que você mais gosta da escola? 

2) O que você não gosta da escola? 

3) Qual é a brincadeira que tem aqui na escola que você mais 

gosta? 

A seguir iremos analisar os desenhos das crianças a partir da 

consideração de alguns especialistas da área, dentre eles, Baptista (2009), Borba 

(2007), Cinel (2010), Corsino (2007), Garanhani (2012) e outros.  

No dia do desenvolvimento da primeira categoria, estavam 

presentes cerca de 20 crianças, o dia estava nublado, e as crianças não saíram para 

a parte externa da escola (pátio) como de costume no horário do intervalo. As 

crianças comeram o lanche no refeitório e retornaram à sala onde tentaram assistir 

um filme, mas a maioria das crianças se dispersaram durante o filme e ficaram 

conversando com seus colegas.  

Ao retornarem à sala de aula, questionamos às crianças O que você 

mais gosta da escola?  

Após terminarem de responder a pergunta por meio de desenhos, 

passamos de carteira em carteira perguntando a eles o porquê da resposta. 

Infelizmente, não foi possível a transcrição do áudio, pois havia uma pequena 

alteração de voz entre todos os presentes da sala, o que incapacitou a escuta do 

áudio.  
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Por intermédio das figuras das crianças, podemos constatar que a 

maioria das crianças relatou que o que eles mais gostam da escola são: 

 Brincadeiras como: futebol, roda (ciranda), esconde-esconde 

entre outras. 

Figura 5 - Brincando de Futebol 

 

         Fonte: Arquivo da autora  

 

Figura 6 - Brincando de roda 

 

           Fonte: Arquivo da autora   

 

Vemos nos desenhos e relatos das crianças que as brincadeiras, 

que brincávamos no passado, ainda vêm sendo utilizadas pelas crianças de hoje. 

Sendo assim, Borba (2007, p. 33) afirma que “A experiência do brincar cruza 

diferentes tempos e lugares, passados, presentes e futuros, sendo marcada ao 

mesmo tempo pela continuidade e pela mudança”. A autora alega que: 

 
Ao observarmos as crianças e os adolescentes de nossas escolas 
brincando, podemos conhecê-los melhor, ultrapassando os muros da 
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escola, pois uma parte de seus mundos e experiências revela-se nas 
ações e significados que constroem nas suas brincadeiras. Isto 
porque o processo do brincar referencia-se naquilo que os sujeitos 
conhecem e vivenciam. (BORBA, 2007, p. 35)  

 

Abaixo apresentamos uma figura do local onde as crianças 

brincavam na hora do intervalo, de roda, futebol e esconde-esconde: 

 

Figura 7 - Local aberto onde às crianças brincavam 

 

Fonte: Arquivo da autora 

 

Verificamos que ainda há outras crianças que gostam de:  

 Ir à biblioteca. 

Figura 8- Biblioteca – indo emprestar livro. 

 

        Fonte: Arquivo da autora   

 

A biblioteca também foi elencada como uma das práticas 

desenvolvidas na escola que os alunos mais gostam. Durante as observações 

verificamos que a presença das crianças dentro da biblioteca era frequente e 
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tratava-se de uma ação voluntária dos alunos, sem interferência de qualquer adulto, 

ocorria tanto no período anterior ao início das aulas quanto no recreio. 

Analisando o Projeto Político Pedagógico da instituição (Londrina, 

2012, p.45), podemos verificar que esse local passou por mudanças no ano de 2010 

com o intuito de tornar esse ambiente um lugar de referência para os alunos para 

que pudessem realizar as leituras com prazer. Leal, Albuquerque e Morais (2007, 

p.70) contribuem:  

 
Sabemos hoje [..] que as crianças que vivem em ambientes ricos e 
experiências de leitura e escrita, não só se motivam para ler e 
escrever, mas começa, desde cedo, a refletir sobre as características 
dos diferentes textos que circulam ao seu redor, sobre seus estilos, 
usos e finalidades. Disso deriva uma decisão pedagógica 
fundamental: para reduzir as diferenças sociais, a escola precisa 
assegurar a todos os estudantes – diariamente – a vivencia de 
práticas reais de leitura e produção de textos diversificados.  
Cabe, então, à instituição escolar, responsável pelo ensino da leitura 
e da escrita, ampliar as experiências das crianças e dos 
adolescentes de modo que eles possam ler e produzir diferentes 
textos com autonomia. 
 

Segue fotos do espaço da biblioteca, onde as crianças realizavam 

leituras, no primeiro semestre de 2014.  

 

Figura 9- Biblioteca “crianças efetuando leitura” 

 

Fonte: Arquivo da autora 
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Figura 10 -  Biblioteca 

 

Fonte: Arquivo da autora 

 

No projeto político pedagógico da instituição também podemos 

observar que existe a hora do conto, que é uma atividade pedagógica a ser 

desenvolvida pela biblioteca, tendo no mínimo cada turma 30 minutos por semana. 

Portanto, “esta atividade contará com os seguintes aspectos: leitura de textos 

literários e não literários, do professor para os alunos e dos alunos para os 

professores, além do manuseio do acervo e incentivo à oralidade”. (LONDRINA, 

2012, p. 37)  

Outra atividade elencada pelas crianças foi: 

 Escrever.  

Figura 11 - escrever. 

 

                                Fonte: Arquivo da autora   
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No período em que foi realizada a pesquisa nem todos os alunos 

“sabiam ler e escrever”, somente alguns sabiam escrever seu nome. Uma dessas 

crianças relatou que o que ele mais gostava da escola “não seria um objeto em si”, 

ele apenas gostava de escrever por escrever. De acordo com Corsino (2007 p. 64)  

 
[..] a língua escrita, assim como a oral, exerce várias funções e 
possui inúmeros usos sociais e formas de se articular. [...] é 
importante que, na escola, as crianças sejam desafiadas a fazer uso 
de diferentes gêneros e de diferentes formas de registrar as ações 
que viveram, num processo de apropriação gradativa dos usos e 
convenções dos sistemas notacionais que incluem a linguagem 
escrita.  

 

Assim sendo, a criança deve ser desafiada a exercer várias funções, 

utilizando a escrita ou também outros modos de expressar a linguagem.  Neste 

sentido, Baptista (2009, p. 21) acrescenta:  

 
O sistema da escrita, a priori percebido como parte constitutiva do 
universo do mundo adulto, é um objeto do conhecimento humano 
que exerce forte influência na cultura infantil e, ao mesmo tempo, é 
por ele influenciado. Desde muito precocemente, a língua escrita 
invade o território das crianças e lhes desperta a atenção. Entretanto, 
a maneira como a criança se apropria desse objeto do conhecimento, 
assim como de outros sistemas simbólicos, revela sua forma de se 
relacionar com o mundo mais amplo.  

 

Ao perceber os diferentes gostos e interesses das crianças 

pesquisados, nota-se a importância do planejamento do professor, que deve conter 

a diversificação de atividades e processos de ensino que promovam a aprendizagem 

das crianças, sempre respeitando a diversidade e singularidade de cada indivíduo. 

No dia do desenvolvimento da segunda categoria também estavam 

presentes aproximadamente 20 crianças, o dia estava ensolarado e a professora no 

primeiro momento da aula, contou a história “Chapeuzinho Vermelho”. De acordo 

com Leal, Albuquerque e Morais (2007, p.72) “[...] a leitura do texto literário promove 

ao ser humano a fantasia, conduzindo-o ao mundo do sonho; possibilita, ainda, que 

os valores e os papéis sociais sejam ressignificados”. 

 Após a leitura, a professora solicitou para que as crianças 

desenhassem a parte que mais gostaram da história. Após concluir essa atividade, 

as crianças saíram para o intervalo, onde as crianças efetuaram seu lanche no 

refeitório e depois foram brincar no pátio. 
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Retornando a sala, explicamos as crianças que elas deveriam 

responder através do “desenho” como havíamos efetuado na primeira atividade 

proposta. 

Imediatamente após a explicação, entregamos as folhas as crianças  

e as questionamos O que você não gosta da escola? 

Algumas respostas chamaram mais atenção e serão objetos de 

análise: 

 Não gosta de briga; 

Figura 12 - não gosta de briga 

 

Fonte: Arquivo da autora   

 

Figura 13 - não gosta de briga. 

 

Fonte: Arquivo da autora  

 

Podemos constatar que a maioria das respostas das crianças sobre 

a pergunta “O que vocês não gostam da escola”? Remetem a “não gostar de brigas”. 

Mediante as observações realizadas na instituição no primeiro semestre de 2014, no 

mesmo período em que foi realizada essa pesquisa, percebemos que as crianças, 
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na hora do intervalo, por não possuírem atividades direcionadas, buscavam 

materiais para brincar como: galhos de árvores, pedrinhas e outros objetos. Mas 

muitas das crianças utilizavam esses meios para agredir um ao outro. Sendo assim, 

a brincadeira transformava-se em agressões. (DIÁRIO DE CAMPO, 2014). 

Borba (2007, p. 36) afirma que: “As brincadeiras de 

imaginação/fantasia, por exemplo, exigem que seus participantes compreendam que 

o que está se fazendo não é o que aparenta ser”.  

A autora ainda relata que “quando as crianças brincam de luta, é 

preciso que elas saibam que aqueles gestos e movimentos corporais “fingem” uma 

luta, não causando machucados uns nos outros”.  (BORBA, 2007, p.37) Deste 

modo, as crianças devem saber diferenciar o que realmente é briga (verdade) e o 

que é briga (somente na imaginação).  

Outra prática reprovada pelos alunos é fazer bolinhas de papel 

crepom. 

Figura 14 - Não gosta de fazer bolinha de papel crepom 

 

Fonte: Arquivo da autora   

 

Figura 15 - Não gosta de fazer bolinha de papel crepom 

 

         Fonte: Arquivo da autora  
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Ambos relataram que não gostavam de confeccionar bolinhas de 

papel crepom, em um dos relatos a criança disse que “doía os dedos”. 

Nos outros dias, foi observado que a professora solicitava que as 

crianças fizessem bolinhas e colassem nas letras, conforme podemos observar nas 

figuras abaixo:   

 

Figura 16 - Atividade realizada pelas crianças 

 

           Fonte: Arquivo da autora 

 

Figura 17 - Criança fazendo bolinhas de papel crepom 

 

          Fonte: Arquivo da autora 
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Figura 18 - Criança fazendo bolinhas de papel crepom 

 

         Fonte: Arquivo da autora     

 

Por meio das respostas das crianças e das atividades observadas 

durante o primeiro semestre, concluímos que “fazer bolinhas de papel crepom” é 

uma atividade repetitiva e maçante para criança, visualizada nas respostas das 

crianças. Ao ser questionado sobre o que não gostam da escola, desenharam 

exatamente a atividade proposta pela professora que é de “fazer bolinhas de papel 

crepom” para colar no traçado das letras do alfabeto. Conforme o posicionamento da 

autora Cinel (2010) sobre o assunto: 

 
Além disso, forçar a criança a passar um bom tempo, seja na sala de 
aula, seja em casa, cobrindo linhas, pontinhos ou tracinhos é, no 
mínimo, desconhecer que qualquer ser humano é dotado de 
criatividade e que a expressão criadora é uma alavanca a construção 
dos saberes. A incongruência, nesse ponto, é crucial: ao mesmo 
tempo que exigimos expressividade, cerceamos os passos que 
levam a criação, quando oferecemos a criança situações de 
aprendizagem cujo o objetivo exclusivo é treinar a mão e os dedos. 
(CINEL, 2010 p.11) 

 

A autora esclarece que existem outros meios de trabalhar a 

motricidade ampla e fina, pois pondera que quando a criança se encontra no estágio 

de alfabetização: 

 
O incentivo a descoberta faz com que qualquer indivíduo parta para 
novas empreitadas. 
Neste ponto entram sem dúvida, as histórias infantis, lidas ou 
contadas de modo expressivo e estimulante. É a partir delas que 
todo um trabalho com a motricidade ampla e fina pode ser 
desenvolvida. Além de possibilitar o desenvolvimento e o 
aperfeiçoamento dos movimentos, em geral, ainda favorece o 
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potencial expressivo da criança e lhe permite manifestar-se com 
energia e espontaneidade. (CINEL, 2010 p.11) 

 

Assim, por meio das observações realizadas e as respostas das 

crianças perante a pergunta, percebemos que há uma repetição nas atividades 

desenvolvidas em sala de aula. E de acordo com Cinel (2010), há outras maneiras 

de ensinar, fazendo com que as atividades não se tornem repetitivas.   

No desenvolvimento do terceiro tópico, aproximadamente 20 

crianças estavam presentes, o dia estava ensolarado e as aulas que antecederam 

as perguntas foram de Educação Física.  

Na aula de Educação Física, o professor propôs uma brincadeira 

chamada “semáforo”. As regras foram estabelecidas, eram as seguintes: ao falar a 

cor VERMELHA todos as crianças deveriam parar, ao falar a cor AMARELA todas as 

crianças deveriam andar mais devagar para prestar atenção, e quando ele falasse 

VERDE todas as crianças poderiam correr ou andar. Essa brincadeira tinha por 

objetivo trabalhar os movimentos e a atenção dos alunos. 

Após analisarmos o Projeto Político Pedagógico (PPP) da instituição 

podemos verificar que o professor de Educação Física nesta atividade está 

trabalhando a habilidade motora das crianças conforme o PPP orienta:  

 
CONTEÚDOS: Habilidade motora: HABILIDADES QUE 
TRABALHAM FORMAS DE DESCOLAMENTO: corporal de 
diferentes maneiras e diferentes posturas como: quadrupejar, tripejar, 
rastejar, andar, correr, saltar, rolar e girar.  
OBJETIVOS: Possibilitar o conhecimento das diferentes formas de 
movimento que possibilitem o deslocamento do corpo. 
PROCEDIMENTOS: Vivenciar as mais variadas formas de 
deslocamento corporal. Obs.: o conteúdo especifico poderá estar 
contemplado quando do estudo de outros temas como percepção 
espacial, lateralidade, equilíbrio, etc. (LONDRINA, 2012, p. 359)  

 

Após as crianças retornarem para a sala e terem descansado um 

pouco, informamos que iriamos efetuar o terceiro questionamento, então pedimos 

para que todos ficassem em seus lugares para que pudéssemos começar. 

Entregamos a folha e anunciamos qual seria a pergunta: “Qual é a brincadeira que 

tem aqui na escola que você mais gosta?”  

Para analisar as respostas das crianças, se fez necessário a divisão 

das brincadeiras em duas categorias, são elas: 
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1) Brincadeiras com movimento: pega-pega, esconde-esconde, 

futebol, estátua, luta, jogo do semáforo, balança caixão. 

2) Brincadeiras com tabuleiro: Futebol de botão e xadrez.  

As brincadeiras que mais se destacaram nas respostas das crianças 

foram àquelas designadas como brincadeiras com movimento, explicitado por 

Garanhani (2012, p.64): 

 
Desde que nascem, as crianças se movimentam e, 
progressivamente, se apropriam de possibilidades corporais para 
interação com o mundo. Por meio do movimento, aprendem sobre si 
mesmas, se relacionam com o outro e com os objetos, desenvolvem 
suas capacidades e aprendem habilidades. Portanto, o movimento é 
um recurso utilizado pela criança para o seu conhecimento e o do 
meio em que se insere, para expressar seu pensamento e também 
experimentar relações com as pessoas e objetos. (GARANHANI 
2012, p.64) 

 

Uma das crianças participantes da pesquisa relatou que a 

brincadeira que ela mais gostava era a brincadeira do semáforo, que o professor de 

educação física havia ensinado. Podemos verificar na figura abaixo:  

 

Figura 19 - Brincando de semáforo 

 

 Fonte: Arquivo da autora   

 

Garanhani (2010, p. 75) coopera:  

 
[...] brincando em atividades de intensa movimentação corporal, a 
criança desenvolverá os seus diferentes aspectos, inclusive físico e 
motores e, ao mesmo tempo, poderá ser levada a entender que 
esses movimentos têm significados, pois se manifestam com o 
objetivo de expressão e comunicação. (GARANHANI, 2010, p.75)  
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Durante as observações, foi possível verificar algumas brincadeiras 

que as crianças realizavam no horário do intervalo, entre elas, a brincadeira de 

balança-caixão representada abaixo: 

 

Figura 20 - Brincando de balança-caixão 

 

 Fonte: Arquivo da autora   

 

A brincadeira “balança-caixão” é como se fosse a mesma do 

esconde-esconde, só que o grupo de crianças que estão brincando escolhe uma 

pessoa para ser a vovó, ela fica sentada em uma cadeira (banco) e as outras 

formam uma fila.  

A primeira pessoa da fila é a “tampa do caixão”. Todos os que 

estavam na fila têm que deitar debruçados um por cima do outro, “como o desenho 

acima representa”. Quando todos estiverem deitados, a vovó diz: “Balança, caixão” e 

todas as crianças respondem “balança você”, após isso a vovó diz: “Dá um tapa da 

bunda e vai se esconder”, a última criança da fila dá um tapa no bumbum do 

amiguinho que está embaixo e sai para se esconder. A tampa do caixão, 

representado pela criança que está com a visão tampada no colo da vovó, sai para 

procurar os amigos que foram se esconder.  

Muitas das respostas referem-se ao futebol, pega-pega e esconde-

esconde como brincadeiras preferidas. Garanhani (2012, p.64) explica que: 

 
[..] a criança utiliza a movimentação do seu corpo como linguagem 
para compreender, expressar e comunicar suas ideias, 
entendimentos, desejos etc., e este fato nos faz (re) pensar uma 
concepção de educação escolar que valorize a movimentação da 
criança, não somente como uma necessidade físico-motora do 
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desenvolvimento infantil, mas também como uma capacidade 
expressiva e intencional. (GARANHANI, 2012, p.64)  

 

Quanto às brincadeiras com tabuleiro, as crianças fizeram referência 

ao xadrez e ao futebol de botão, conforme representados abaixo:  

 

Figura 21 - Brincando de xadrez 

 

          Fonte: Arquivo da autora   

 

Figura 22 - Brincando de futebol de botão 

 

 Fonte: Arquivo da autora   

 

Presenciamos durante as observações, que as crianças do primeiro 

ano do Ensino Fundamental da escola observada, somente utilizavam o tabuleiro de 

xadrez para “fazer de conta que estavam jogando”, pois ainda não entendiam e não 

sabiam jogar de acordo com as regras estabelecidas do jogo. Segundo Borba (2007, 

p. 37) “A brincadeira é um espaço de “mentirinha”, no qual os sujeitos têm o controle 

da situação”. Já o jogo de futebol de botão que o aluno cita, somente tinha o 
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tabuleiro, e eles utilizavam “pedrinhas” para representar as peças do jogo, que 

possivelmente foram perdidas.  

De acordo com Borba (2007, p. 36), “Vozes, gestos, narrativas e 

cenários criados e articulados pelas crianças configuram a dimensão imaginaria, 

revelando o complexo processo criador envolvido no brincar”.  

Verificamos que as crianças brincavam com ambos os jogos no 

horário do recreio da instituição, e que por não saberem jogar eles se dispersavam 

rapidamente.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Olhar para a criança, seja ela da Educação Infantil ou do Ensino 

Fundamental, é um grande desafio. Cada criança é fruto do tempo e da história, das 

condições de vida e educação. O desafio ainda do trabalho foi voltar o olhar para a 

continuidade da brincadeira, vista como promotora do desenvolvimento, e 

respeitando a sua importância no universo infantil.  

Muitas vezes às políticas públicas defendem uma educação de 

qualidade, porém, não subsidiam propostas de intervenção e aprimoramento dos 

professores. No caso do Ensino Fundamental de nove anos não foi diferente. As 

crianças eram da Educação Infantil e passaram a ser do primeiro ano do Ensino 

Fundamental sem que houvesse de fato tempo e espaço para adequações tanto no 

conteúdo como no espaço físico. 

Deste modo, devemos pensar em um currículo que seja adequado 

às crianças que estão no primeiro ano do Ensino Fundamental, considerando o 

próprio desenvolvimento infantil e o lúdico da criança, diferenciando o conteúdo do 

primeiro ano do Ensino Fundamental de nove anos daquele trabalhado na primeira 

série do Ensino Fundamental de oito anos, o que implica na elaboração de uma 

nova proposta curricular específica também às demais crianças dos outros anos do 

ensino de nove.  

A reestruturação da escola deve ocorrer por intermédio de um 

trabalho pedagógico organizado, das formas de gestão, dos tempos, dos materiais, 

dos conteúdos, das metodologias, dos objetivos, da avaliação, e o espaço social da 

escola que também deve ser repensado, visto que, segundo o Ministério da 

Educação em seu documento Ensino Fundamental de nove anos – Orientações 

Gerais (BRASIL,2004) é necessário que a transição da educação infantil para o 

Ensino Fundamental aconteça de uma forma natural para que não ocorra impactos 

negativos no processo de escolarização.  

Ainda, segundo os estudos de Borba (2007), podemos observar que 

a escola tem um papel fundamental para isso não acontecer, ela deve garantir em 

seus espaços o direito de brincar que possa ser definida e redescoberta pelas 

próprias crianças. Já no processo de alfabetização, em qual às crianças do Ensino 

Fundamental de Nove Anos estão inseridas, devemos usar, por exemplo, “os trava-

línguas, jogos de rima, lotos com palavras, jogos da memória, palavras cruzadas, 
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língua do pê, entre outras atividades, constituem formas interessantes de aprender 

brincando ou de brincar aprendendo”. 

Assim sendo, faz parte do trabalho do professor, incorporar os jogos 

e brincadeiras na aprendizagem da criança, para que ambos possam se redescobrir 

e reinventar as coisas. Para tanto, os professores devem ter um bom planejamento 

que assegurem atividades lúdicas, levando em conta os interesses das crianças, 

devendo o professor providenciar os recursos necessários e também pensar nas 

estratégias para estimular a brincadeira. Sendo assim devemos incorporar em 

nossas práticas como professores o brincar, exigindo que se tenham espaços e 

tempos tanto nos espaços escolares como em outros locais para as crianças criarem 

suas próprias brincadeiras e estabelecer novas amizades.  

Respondendo ao problema da pesquisa: Qual o tempo e espaço 

destinado às brincadeiras no Primeiro ano do Ensino Fundamental? 

Durante a pesquisa podemos constatar que a brincadeira é 

fundamental para o desenvolvimento da criança, mais no período em que realizamos 

a observação na escola, na sala do primeiro ano do Ensino Fundamental, podemos 

averiguar que não há um espaço e tempo específico para as brincadeiras dentro da 

sala de aula do primeiro ano do Ensino Fundamental na sala observada.  

Como podemos observar, diante das respostas da professora no 

questionário aplicado e nas observações realizadas, verificamos que a mesma 

considera as atividades de estudo mais importantes que as brincadeiras, deixando 

de lado o brincar e dando ênfase somente nas atividades de estudo, como por 

exemplo, atividades mimeografadas.  

Contudo, por meio das repostas, dos desenhos das crianças e das 

observações realizadas, podemos perceber que estas buscam fazer com que o 

brincar, a atividade lúdica aconteça durante o recreio, independente de terem 

objetos disponíveis ou não. Pois elas brincam com seus pares ou interagem com 

objetos reinventados por elas mesmas. 
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APÊNDICE A 

Questionário para o Professor (a)  
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Pesquisa intitulada: O TEMPO E ESPAÇO DESTINADOS A BRINCADEIRAS: Um 

Olhar Para o Primeiro Ano do Ensino Fundamental do Colégio de Aplicação da UEL 

Discente: Camila Ribeiro da Cunha     Orientadora: Ednéia Consolin Poli 

Co-orientadora: Cassiana Magalhães  

 

QUESTIONÁRIO PARA PROFESSOR (A)  

1) Qual a sua concepção acerca das crianças de seis anos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2) Qual o tempo e espaço destinados para as brincadeiras no primeiro ano do 

Ensino Fundamental? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3) Quais as práticas pedagógicas que você utiliza no processo de ensino e 

aprendizagem das crianças?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

Roteiro da coleta de dados dos alunos 
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Pesquisa intitulada: O TEMPO E ESPAÇO DESTINADOS ÀS BRINCADEIRAS: 

Um Olhar Para o Primeiro Ano do Ensino Fundamental do Colégio de Aplicação da 

UEL 

 

Discente: Camila Ribeiro da Cunha     Orientadora: Ednéia Consolin Poli 

Co-orientadora: Cassiana Magalhães  

 

ROTEIRO DA COLETA DE DADOS DOS ALUNOS 
 

 
As coletas de dados foram representadas pelos alunos através de 

desenhos divididos em 3 categorias.  
 

 
CATEGORIA 1: 
 

1) O que você mais gosta da escola?  

 
CATEGORIA2: 
 

1) O que você não gosta da escola? 

CATEGORIA 3:  
 

1) Qual é a brincadeira que tem aqui na escola que você mais gosta?  
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APÊNDICE C 

Cartas de Autorizações 
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AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR A PESQUISA NA INSTITUIÇÃO 

 

 

Eu, ______________________________, diretor (a) do Colégio 

Estadual Professor José Aloísio Aragão, autorizo a Camila Ribeiro da Cunha, 

estudante do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina (UEL), a 

realizar nessa instituição de ensino uma pesquisa intitulada como O TEMPO E 

ESPAÇO DESTINADO ÁS BRINCADEIRAS: Um Olhar Para o Primeiro Ano do 

Ensino Fundamental do Colégio de Aplicação da UEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Londrina, ____ Abril de 2014 

 

 

 

 

_________________________ 

                      Assinatura 
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AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAR OS REGISTROS FOTOGRÁFICOS TIRADOS 

NA INSTITUIÇÃO  

 

Eu, ______________________________, diretor (a) do Colégio 

Estadual Professor José Aloísio Aragão, autorizo a Camila Ribeiro da Cunha, 

estudante do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina (UEL), a 

utilizar os registros fotográficos tirado nessa instituição de ensino na pesquisa 

intitulada O TEMPO E ESPAÇO DESTINADO ÁS BRINCADEIRAS: Um Olhar Para 

o Primeiro Ano do Ensino Fundamental do Colégio de Aplicação da UEL. 

 

 

 

Londrina, ____ abril de 2014 

 

 

_________________________ 

                   Assinatura 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Estou realizando uma pesquisa no Colégio Estadual Professor José 

Aloisio Aragão, intitulada TEMPO E ESPAÇO DESTINADOS ÀS BRINCADEIRAS: 

Um Olhar Para o Primeiro Ano do Ensino Fundamental no Colégio de Aplicação 

Campus e gostaria que participasse da mesma. Solicito sua participação para estar 

respondendo um questionário contendo 3 perguntas sobre o assunto. 

A pesquisa tem como objetivo geral: Investigar a presença das 

brincadeiras no primeiro ano do Ensino Fundamental I 

Os procedimentos que serão empregados para a obtenção de dados 

com a professora serão por meio de questionário. 

Caso aceite participar dessa pesquisa gostaria que soubesse que:  

a) Sua participação é voluntária e que poderá desistir de participar em qualquer 

momento; 

b) Você poderá aceitar ou recusar a responder quaisquer perguntas que lhe 

forem feitas; 

c) As informações obtidas através da sua colaboração serão 

DOCUMENTADAS/DESCRITAS em relatório de pesquisa (TCC), feito por 

mim para a obtenção do diploma de pedagoga, a Universidade Estadual de 

Londrina; 

d) Os resultados poderão ser divulgados em eventos científicos e revistas e que 

me comprometo a manter em absoluto sigilo a identidade do participante. 

 

Caso necessite de esclarecimentos adicionais, coloco-me à disposição através 

do telefone (---) _______________. 

 

Eu, ___________________________________________ portados 

do RG _______________ ACEITO PARTICIPAR da pesquisa O TEMPO E ESPAÇO 

DESTINADO ÀS BRINCADEIRAS: Um Olhar Para o Primeiro Ano do Ensino 
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Fundamental do Colégio de Aplicação da UEL.  Durante o ano de 2014. Declaro 

estar ciente de que a participação é voluntaria e que fui devidamente esclarecido (a) 

quanto aos objetivos e procedimentos dessa pesquisa. 

 

Data: ___/___/___ 

 

_________________________________ 

  Professor participante 

 


