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RESUMO

Este artigo discute a inclusão de criança de seis anos no ensino fundamental de nove anos e a garantia do
direito à vivência da infância no tempo certo, tomando como parâmetro as práticas pedagógicas dos
professores de um município do interior da Bahia. Para tanto, a pesquisa teve como objetivo analisar se as
práticas pedagógicas dos professores da rede pública do município garantem a vivência da infância. O
universo pesquisado corresponde a totalidade das escolas que atendem o 1º ano do ensino fundamental
de nove anos e dos seus professores, isto é, nove escola e onze professores respectivamente. O aporte
metodológico pautou-se em uma pesquisa de cunho qualitativo, utilizando como técnica de recolha de
dados, entrevista semi- estruturada e observação participante. A pesquisa no campo empírico permitiu
verificar que as práticas pedagógicas do professores não têm garantido a vivência da infância, os
professores desconhecem a função humanizadora e cultural das brincadeiras e de aprendizagem para a
criança e para o professor conhecer mais sobre as crianças e poder intervir com mais eficiência.

Palavras-chaves: Ensino de nove anos, 1º ano, prática pedagógica e infância

ABSTRACT

This article discusses the inclusion of a child of six years in elementary school for nine years and guarantee
the right to childhood experiences at the right time, taking as parameter the pedagogical practices of
teachers of a city in the interior of Bahia. Therefore, the research aimed to examine whether the
pedagogical practices of teachers in public schools in the municipality ensure the experience of childhood.
The research universe corresponds to all schools that meet the 1st year of the nine-year elementary
school and their teachers, that is, nine and eleven school teachers respectively. The methodological
approach was based on a qualitative research, using as a technique for data collection, semi-structured
interviews and participant observation. The empirical research in the field has shown that the pedagogical
practices of teachers have not guaranteed the experience of childhood, the teachers are unaware of the
role of cultural and humanizing play and learning for the child and for the teacher to know more about the
children and to intervene with more efficiently.
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Introdução

É nossa intenção discutir a criança no espaço escolar entendendo-a como sujeito histórico, social, cultural
e ativo que se desenvolve e aprende se lhes são garantidos espaços para a vivência da infância. Infância
como um momento peculiar de nossas vidas que se define pelo poder de imaginar, fantasiar, brincar.

Uma análise da história da educação infantil no Brasil nos autoriza a afirmar que muitas foram as
conquistas, concretizadas na Constituição Federal (1988), no Estatuto da criança e do adolescente e na Lei
de diretrizes e bases da educação brasileira (Lei 9394/96), que reconhecem a criança como cidadão de
direito, ser em desenvolvimento, BRASIL (2004 e 2006) constituído de desejos, necessidades e que devem
ser atendidas em suas especificidades.

Essa mudança de paradigma traz importantes implicações para as práticas pedagógicas, principalmente,
com a chegada mais cedo da criança no ensino fundamental, que precisa ser pensada, problematizada,
planejada, avaliada e reavaliada diuturnamente para que o trabalho oportunize o pleno desenvolvimento
desse cidadão nos aspectos cognitivos, afetivos e de relações sociais/interpessoais propostos nas diretrizes
curriculares da educação infantil a partir das vivências lúdicas.

O minidicionário da língua portuguesa, Aurélio Buarque de Holanda Ferreira (2001) define lúdico como
adjetivo relativo a jogos, brinquedos e divertimento.

Definimos com Maluf a atividade lúdica como “[...] toda e qualquer animação que tem como intenção
causar prazer e entretenimento em quem pratica” (2009, p. 23). Assim compreendido, concordamos com
a autora que a brincadeira e o jogo são atividades lúdicas e visam proporcionar interações, gera prazer e
aprendizado.

É inegável a importância das atividades lúdicas para o desenvolvimento da criança. A vivência de tais
atividades junto às práticas alfabetizadoras permitem que a criança construa não só conhecimentos, mas
uma representação de si mesma, do outro e da realidade assim como sua autonomia, o desenvolvimento
da motricidade, raciocínio e criatividade. O que pode ser viabilizado a partir da utilização dos jogos e
brincadeiras na sala de aula.

Nessa direção Maluf (2009, p. 23) lista cinco benefícios proporcionados pelas atividades lúdicas:

1 assimilação de valores;

2 aquisição de comportamentos;

3 desenvolvimento de diversas áreas do conhecimento;

4 aprimoramento de habilidades;

5 socialização.

A autora cita ainda vários tipos de atividades lúdicas: desenhar, brincar, jogar, dançar, construir
coletivamente, ler, usar softwares educativos, dramatizar, cantar, fazer teatro de fantoches, entre outras
(ibidem p 23-24).

Percebe-se que a atividade lúdica gera conhecimento, portanto, integra a um só tempo aprender e prazer.
Silva (2001) também é defensora desse argumento: “A educação pela via da ludicidade propõe uma nova
postura existencial, cujo paradigma é um novo sistema de aprender brincando inspirado numa concepção
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de educação para além da instrução” SILVA (2001, p. 53) apud MALUF (2009, p. 41-42).

A propósito desse engajamento, muitos são os desafios a enfrentar para a concretização desse objetivo e
tudo vai depender da visão que cada professor tenha acerca do que é criança e infância, para que possa
articular atividades concretas para que o acesso seja traduzido em permanência na escola com sucesso,
um sucesso que só será efetivado a partir do reconhecimento da criança como ser ativo e em processo de
desenvolvimento, com características e ritmos peculiares, do respeito à diversidade desse grupo.

Em face do exposto, a visão de criança e infância veio sendo construída ao longo do tempo em função do
contexto histórico e social que foram e são submetidos. Autores como Kramer (2006, b, c), Costa (2009) e
Muniz (1999) compreendem que a noção de infância é uma construção social e histórica; de uma criança
descontextualizada, reduzida a uma categoria etária MUNIZ (1999), temos, hoje, um sujeito histórico
contextualizado e de direitos.

Kramer (2006c) reconhece a importância dos estudos antropológicos para a compreensão da infância, as
brincadeiras, atividades, música, histórias, enfim a diversidade de práticas culturais. Quinteiro (2005)
também coaduna da importância da antropologia para a compreensão da infância e destaca que esse
trabalho é significativo quando se entende a cultura como [...] estruturante do cotidiano de todo grupo
social, que se expressa em modos de agir, pensar, relacionar, interpretar e atribuir sentido ao mundo e as
coisas [...] (QUINTEIRO, 2005, p. 32).

É a cultura, concordando com Lopes (1999) construída, transformada e transmitida pela escola cujo papel
do professor é auxiliar a criança que, também são produtoras de história e de cultura, educando-a numa
perspectiva sociocultural.

É o que propõe Muniz quando busca situar a educação infantil numa perspectiva social e cultural. Ao
assumir esse compromisso o que se está propondo é romper com o paradigma que considera a criança
como ser em preparação, em falta, portanto, “alguém que não é” Muniz (1999, p. 258).

Quando se compactua com uma visão de criança, estamos afirmando com Costa (2009) que a infância
está para além da contagem do tempo e se coloca no campo da vivência. Significa:

Considerar a infância como um período da vida que nos constitui e não apenas
como passagem, ter as crianças situadas no tempo e no espaço como sujeito
ativo, implica redimensionar nossas ações pedagógicas e conceber novas formas
de pensar a escola e a infância [...] (COSTA, 2009, p. 93)

Em uma acepção operacional, precisamos restituir à infância o seu lugar de direito e fazendo da defesa de
Kramer (2006) a nossa quando ela pontua:

[...] Defendo uma concepção de criança que reconhece o que é específico da
infância – seu poder de imaginação, fantasia, criação – e entende as crianças
como cidadãos, pessoas que produzem cultura e são nelas produzidas, que
possuem um olhar crítico que vira pelo avesso a ordem das coisas, subvertendo
essa ordem. Esse modo de ver as crianças pode ensinar não só a entendê-la,
mas também a ver o mundo a partir do ponto de vista da infância pode ajudar a
aprender com elas. (KRAMER, 2006c, p. 91)

É preciso ter um olhar sensível ao mundo cultural da infância, desvelar a infância nos nossos tempos.
Nessa perspectiva, a alfabetização de crianças, particularmente, as crianças que hoje estão no 1º ano do
ensino fundamental, exige uma articulação do educar e do cuidar. Um cuidado que perpassa pelo afeto,
mas também pelas diversas linguagens, em um trabalho contextualizado, interdisciplinar e que não se
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limita às quatro paredes da sala de aula, muito pelo contrário, salta os seus muros e se concretizam nas
bibliotecas, museus, cinemas, teatros, parques e jardins, praças. Daí importa um trabalho articulado entre
educação infantil e ensino fundamental, já que o que justifica mesmo é a experiência com a cultura, que
envolva uma ação docente que conjugue “[...] conhecimento e afeto; saberes e valores; cuidados e
atenção; seriedade e riso” [...] KRAMER (2006b, p 64). Mas que considere o direito de brincar e aprender.

Para isso é preciso um projeto político-pedagógico que gere uma prática que reconheça a infância numa
perspectiva social e histórica e as crianças como sujeitos ativos. Uma educação de corpo inteiro que
garanta a vivência da infância no tempo certo, e o seu tempo é hoje. Em sendo assim, o eixo do trabalho
pedagógico deve ser a criança e sua singularidade.

A Singularidade da Infância na Escola e na Vida

Vimos com Quinteiro (2005) que escola é “lugar de infância”, vimos também que ela é lugar de confronto
de culturas e, sendo assim, seus conteúdos devem ser selecionados para propiciar condições para que a
criança tenha voz, que se planeje a partir de sua história de vida, de um projeto pedagógico que incorpore
os processos históricos e culturais constituídos em seu tempo, reconhecendo que a prática pedagógica é
prática social, política e cultural. Portanto, faz-se mister uma intervenção intencional e libertadora numa
perspectiva freiriana, que parta de um profundo respeito ao educando e ao seu saber, a realidade como
ponto de partida para a práxis pedagógica, que tome a educação popular como opção política, sendo o
diálogo o recurso pedagógico. Há de ser um planejamento ético porque, só dessa forma, será possível a
garantia da singularidade da criança.

Sônia Kramer (2006a, 2006b), vem reiteradas vezes chamando a nossa atenção para a importância de se
assegurar um trabalho que garanta a especificidades infantil. Especificidade aqui entendida no sentido
atribuído por Kramer (2006) e Muniz (1999), como:

[...] sua linguagem, seu modo de pensamento, suas limitações, seu
comportamento – o que distingue a infância dos outros tempos do homem sem
que seja necessário considera-la um tempo à parte, anterior ao convívio e a
participação na sociedade. (MUNIZ (1999, p. 248).

Kramer (2006a), tomando como referência os textos de Walter Benjamim, acrescenta importante
contribuição a essa forma de enxergar a infância quando ele criticando à “pedagogização da infância”
defende que o que singulariza a infância é a brincadeira como experiência de cultura. Em face disso, o
autor propõe quatro eixos que devem orientar a forma de ver infância e sua cultura:

1 a criança cria cultura, brinca e nisso reside sua singularidade;

2 a criança é colecionadora, dá sentido ao mundo, produz história;

3 A criança subverte a ordem, estabelece uma relação crítica com a tradição e

4 A criança pertence a uma classe social.

A riqueza desses eixos consiste em auxiliar o professor a (re)significar sua concepção de infância e,
sobretudo, a sua prática pedagógica com crianças de seis anos no ensino fundamental, pois alia o direito
de aprender como direito de brincar, de produzir cultura, a partir das reais condições dessa criança e da
forma com que ela enxerga o mundo. O brincar como expressão legítima e única da infância, como uma
prioridade dos estudos nos espaços da escola e da sala de aula. É observando as crianças brincando, que
podemos conhecer mais sobre as mesmas e a partir desse conhecimento fazer intervenções, flexibilizando
os tempos e espaços, diversificando os agrupamentos, isto é, criando espaço para interagiram em grupos
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pequenos, em dupla, etc., para irem construindo a sua identidade, autonomia, cooperação, o respeito á
diversidade, só assim é possível falar em pleno desenvolvimento a partir do entendimento de que escola é
espaço de circulação de cultura.

É nesse sentido que Kramer define escola como espaço de circulação “das culturas, no plural”, portanto,
das:

[...] tradições culturais, costumes e valores dos diferentes grupos, sua trajetórias,
experiências, seu saber; dos conhecimentos culturais disponíveis na história de
determinada sociedade, povo, país. O que singulariza o ser humano é essa
pluralidade de experiências, de valores e saberes presentes na dança, música, na
produção de objetos, nas festas civis ou religiosas, nos modos de cuidar das
crianças, da terra, dos alimentos, roupas, nas trajetórias contadas pelas famílias,
grupos, etnias. Essa diversidade cultural materializa-se também na literatura, no
cinema, na arte, música, fotografia [...] (KRAMER, 2006c, p. 98).

Esse papel atribuído à escola nos convida a um aprendizado para além dos saberes até então valorizados
pela mesma e lança as bases de como deve ser realizado o trabalho com essas crianças: valorizar o saber
empírico das crianças e suas famílias, num chamamento que exige dar voz a esses grupos, na direção
naquilo que Paulo Freire (2005) chama “educação problematizadora”, em que o ato de conhecer impõe
tornar presente o mundo para nós, o mundo da consciência e por isso mesmo está envolto de
intencionalidade porque para Freire o conhecimento é sempre “intencionado”, portanto, está sempre
dirigido para algum fim, alguma coisa e por isso mesmo o autor adverte que o ato de conhecer não pode
ser um ato individual e isolado, ao contrário, conhecer exige intercomunicação, intersubjetividade e é
justamente nessa intercomunicação que os homens se educam mutuamente, intermediados pelo mundo
cognoscível, pois a intercomunicação é sempre mediada pelos objetos a serem conhecidos, posto que o
ato pedagógico é um ato dialógico e assim permite que educador e educando criem, dialogicamente, um
conhecimento de mundo, daí a importância de dar voz às famílias dessas crianças, para que se possa
utilizar a próprias experiência dos educandos como fonte primária para os “temas geradores” que vão
formatar o projeto pedagógico.

Inspirados em Freire podemos buscar os “conteúdos programáticos” desse projeto no universo experiencial
dos educandos, na realidade vivida pelo sujeito, no seu mundo que, segundo ele, constitui o objeto do
conhecimento intersubjetivo. Essa busca é conjunta, a participação deve permear todas as etapas. O
método de Freire oferece uma importância singular nesse contexto porque, além do já pontuado, o
conceito daquilo que ele chama de “conceito antropológico de cultura” vai enriquecer esse projeto na
medida em que não há distinção entre cultura erudita e cultura popular.

Esse desafio não se constitui como uma tarefa solitária que diz respeito apenas ao professor e a escola,
muito pelo contrário, é uma tarefa compartilhada com a família e a comunidade que, assumindo o
desenvolvimento integral da criança, considera o conhecimento na dimensão afetiva, cognitiva, social e
psicológica e assume a educação como uma responsabilidade de todos.

Ao professor cabe apurar o olhar no sentido proposto por Quinteiro apoiado em Sarmento “o olhar a
infância e não apenas sobre ela. O que vai demandar “o descentramento do olhar do adulto” como
condição essencial para perceber a criança” (SARMENTO apud QUINTEIRO 2005, p. 29 grifo da autora).

Seguir tais orientações implicar trazer para a escola e para a sala de aula os jogos e as brincadeiras, que
tão bem caracterizam a infância, garantindo o direito de aprender e se desenvolver plenamente.

Jogos e Brincadeiras como forma de expressão da Infância: a garantia do direito de aprender
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A passagem da criança de seis anos para o ensino fundamental traz em seu bojo inúmeros desafios para
os professores, fruto de uma visão engessada de criança, contudo, Sarmento nos dá pistas para
compreender seu processo de desenvolvimento e aprendizagem ao descrever essa criança que hoje se
encontra no 1º ano do ensino:

[...] Quando a criança ingressa no 1º ano do ensino fundamental, ela dispõe de
um amplo vocabulário que lhe viabiliza expressar oralmente suas ideias,
sentimentos, interesses, desejos e necessidade. Em seus enunciados, explicita
seu conhecimento acerca da estrutura básica que rege seu idioma. Possui
também concepção sobre os usos e significados da leitura e de escrita, bem como
já consegue fazer representações gráficas do código escrito. (SARMENTO, 2009,
p. 45)

A riqueza dessa descrição está no fato de indicar caminhos para a ação docente no sentido de
se implementar atividades contextualizadas, a partir da recolha dos conhecimentos de vida
desses sujeitos para que o seu pleno desenvolvimento e aprendizagem aconteçam, sendo que o
desenho e o brincar, segundo a autora, são atividades essenciais para o desenvolvimento da
escrita.

Face ao exposto, a brincadeira pode ser um excelente auxiliar por permitir que os professores
entendam as condições de vida a que são submetidas essa criança, seus anseios, medos e
desejos. O referencial curricular nacional para a educação infantil advoga que “[...] Toda
brincadeira é uma imitação transformada, no plano das emoções e das ideias, de uma realidade
anteriormente vivenciada”. BRASIL (1998, p.27). Infere-se com isso que é no brincar que as
crianças tanto criam como repensam os acontecimentos que lhes deram origem. Através das
trocas de papéis que realizam nas brincadeiras elas podem agir sobre a realidade, não de forma
literal, mas através do processo de transferência e substituições das ações cotidianas pelas
características dos personagens assumidos na brincadeira.

Autores como Bettelheim (1988) e Vygotsky (1994) reconhecem a importância do brinquedo
para o desenvolvimento infantil. O psicanalista e estudioso do imaginário infantil, Bruno
Bettelheim, confirmou que a brincadeira é uma importante ferramenta para preparar a criança
para o futuro, ela ajuda a criança aprender com outras crianças a respeito das regras de
conduta, se quiser que outros brinquem com ela, mostrou também as duas faces da
brincadeira: uma face voltada para o passado e que permite resolver simbolicamente problemas
não resolvidos no passado e outra face que ajuda a enfrentar diretamente ou simbolicamente
questões presentes.

Assim afirma o autor: “Brincar é muito importante, porque enquanto estimula o
desenvolvimento intelectual e afetivo da criança também ensina, sem que ela perceba, os
hábitos necessários a esse crescimento [...].” BETTELHEIM (1988, p. 168). O autor acrescenta
que através da brincadeira a criança aprende de forma significativa e pode tornar-se um adulto
mais integrado com a realidade e mais equilibrado emocionalmente. Em suas palavras:

(...) Pela brincadeira, ela expressa o que teria dificuldade de traduzir em
palavras. Nenhuma criança brinca espontaneamente só para passar o tempo,
embora ela e os adultos que a observem possam pensar assim. Mesmo quando
participa de uma brincadeira, em parte para preencher momentos vagos, sua
escolha é motivada por processos internos, desejos, problemas, ansiedades. O
que passa na mente da criança determina suas atividades lúdicas, brincar é sua
linguagem secreta, que devemos respeitar mesmo que não a entendamos.
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(BETTELHEIM,1988, p. 165)

O sociointeracionista Liev Semiónovitch Vygotsky defende que a criança se desenvolve essencialmente
através da atividade de brinquedo:

[...] o brinquedo cria uma zona de desenvolvimento da criança. No brinquedo, a
criança sempre se comporta além do comportamento habitual de sua idade, além
de seu comportamento diário; no brinquedo é como se ela fosse maior do que é
na realidade. Como no foco de uma lente de aumento, o brinquedo contém todas
as tendências do desenvolvimento sob forma condensada, sendo, ele mesmo,
uma grande fonte de desenvolvimento. (VYGOTSKY, 1994, p. 134-135).

Vimos que brincar “é coisa séria” e precisa fazer parte do cotidiano da sala de aula, utilizando jogos de
regras, com fins pedagógicos, mas reservando espaços para as brincadeiras livres, com temas, parceiros e
papéis escolhidos pelas crianças.

[...] talvez este seja um bom momento para nós educadores de criança que
frequentarão nossos 1º anos, educarmos nosso olhar no sentido de aprender a
ver, observar e conhecer as crianças para tomá-las como ponto de partida para
organização do tempo e do espaço (dentro de nossas salas de aula). (CERIZARA
(2005, p. 51grifo da autora).

Como vimos, o direito de aprender só pode ser viabilizado quando a escola abre suas portas para o lúdico
criando tempos e espaços para a vivência das várias linguagens e suas várias formas de expressão.

Análise dos dados

A proposta de ensino de nove anos vem reafirmar o direito da criança a uma escola com qualidade social,
uma escola inclusiva que garantindo o acesso prima pela permanência, é assim que o Brasil vem
assumindo o compromisso em construir “[...] políticas indutoras de transformações significativa na
estrutura da escola, nas reorganizações dos tempos e dos espaços escolares, nas formas de ensinar, de
aprender, de avaliar [...]” (BRASIL, 2004, p. 11).

Contudo, tal desafio não tem sido vencido nas escolas pesquisadas, visto que além de não existir o
emprego mais eficaz do tempo e, em decorrência; a efetivação aprendizagem mais ampla BRASIL (2004).
Não se observou a qualificação das 4 horas diárias a que as crianças têm direito (LDB, Art. 34). Muito pelo
contrário, a criança só permanece em média 3 horas, retirando o horário reservado para o recreio,
conforme mostra a tabela a baixo:

Professor Horário de entrada Recreio Horário de saída
A 8h13 30 minutos 11h30
B 13h20 30 16h20
C 8h 30 11h30
D 8h -- 11h15
E 8h 15 11h30
F 8h -- 11h15
G 7h45 30 11h40
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H 7h45 --- 11h
I 8h 20 11h20
J 13h10 15 16h20
L 8h 30 11h30

Tabela 01: Tempo efetivo de trabalho pedagógico

Fonte: Dados coletas na pesquisa de campo

Esse curto tempo que a criança permanece na escola ainda é submetido a uma rotina fixa e engessada
que envolve: oração, chamada, calendário, correção de atividades. Esta é realizada sem interação com os
colegas, ou feita chamando cada criança à mesa do professor, como, por exemplo, no caso do professor L;
ou o professor percorrendo cadeira por cadeira ficando as crianças com o livro aberto a espera da
“fiscalização” do professor, como bem ilustra a professora A e o seu caderno de “ocorrência”: “Anoto tudo
e vocês sabem que mostro tudo aos pais [...] Sineide, todos estão fazendo as atividades, não querem ir
para o livro de ocorrência” E nesse ritmo, as crianças ficam muito tempo sentadas, sem ter o que fazer e,
naturalmente, conversam, levantam, ao que o professor adverte: “olha turma [...] como é [...] se não
ficar em silêncio eu coloco a atividade que mais amam [...] copiar no quadro[...] e todos, obedientemente
se calam, emudecem [...]”.

A professora B é um exemplo ilustrativo dessa falta de interação e no lugar da cooperação tão valorizada
por Piaget, citado por TAILLER (1992), a coerção, verificando atividade de cada criança, percorrendo
cadeira por cadeira, combate às conversas, as interações: “Desse jeito vocês não passam de ano [...]” e
ainda: “Damião faz atividade todos os dias e hoje não fez; fica sem recreio. Ah! Letícia não trouxe o livro,
também fica sem recreio e também Felipe” e assim instala-se o medo e vai embora uma parte significativa
da aula, com alunos sentados silenciosos, sem nada para fazer.

Foi constatado que todos os professores seguem uma rotina linear, com tempos e espaços rígidos que
desconsidera a diversidade, com pouquíssimas interações ou quase nenhuma entre crianças, que em nada
contribui para a construção do conhecimento, da autonomia, a criatividade da criança, o que fica
evidenciado em um trabalho centrado no professor e na exclusividade da alfabetização em que o direito de
aprender a ler e escrever encontra-se descontextualizado de seus usos e funções, de um trabalho
individual, pautado, como ficou evidenciado nas falas das professores (A e B), na coerção,
desconsiderando os ensinamentos de Piaget quanto a importância do trabalho em grupo.

Quanto à utilização de espaços para aprender e brincar, esses são limitados à sala de aula e apenas a
professora G afirmou usar espaços com quadra de esporte, passeios ao rio e açude, plantio e biblioteca,
contudo, tais atividades não foram verificadas nos planos e nem na prática. As escolas não têm criado
tempo e espaço que favoreçam o encontro da cultura infantil, não têm valorizado as trocas entre as
crianças. Não garantem tempo e espaço para brincar, criar. Na prática, não reconhece a brincadeira com
experiência da cultura KRAMER (2006a), a exceção da professora F, que embora priorize na sala as
brincadeiras livres estas não aparecem nos planos e diário, como se não fosse momento de aprendizado,
que merece de igual modo ser pensado, refletido como um outro conteúdo do currículo. Analisando os
diários de classe dos professores da rede foram encontradas pouca menção às brincadeiras, nos diários
dos professores E e I, mas no sentido pedagógico. Significativa é a fala da professora C: “Uma coisa é o
lúdico [...] mas não tenho [...] uso o quadro.” Mas o que os professores estão entendendo por lúdico

Esse cenário esboçado nos permite inferir que os professores não têm oportunizado a experiência com a
cultura, salvo em datas comemorativas, como o folclore em que as brincadeiras, cantigas, danças,
parlendas estão presentes na escola e, assim mesmo, com o objetivo de se ensinar algo. Não foi
encontrado nem nos planos nem nas aulas a função humanizadora e cultural do brincar. O brincar
muitas vezes é tido como perda de tempo ou oposição ao trabalho.
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Na alfabetização eu trabalho mais a leitura e a escrita e não uso
brincadeiras. Se brincar muito ficam no caminho, não avançam. Eu não
brinco, se brincar quem tem facilidade aprende e quem tem dificuldade
fica mais atrasado. Não posso perder tempo com brincadeiras. Eles têm
que memorizar o alfabeto (Professor L).

As brincadeiras têm ficado reduzidas a hora do recreio e conforme a tabela 01, que tem tido seu
tempo reduzido (professores E, I e J). Essas duas últimas quando questionadas sobre a
diminuição do recreio informaram ser por conta da falta de muros e a possibilidade de passar
bois ou mesmo suprimido (professores D, F e H) a professoras D informou que o recreio foi
retirado pela direção por conta da violência; já a professora F, também da mesma escola e
turno atribuiu a retirada do recreio à direção e acrescenta; “Estamos sem recreio, tem criança
que sabe o direito dela e cobra na hora da rodinha. Muitas delas não têm momento de brincar
na rua, todo dia antes do lanche elas brincam na sala” e por fim a professora H justifica a
ausência do recreio à falta de muros.

A análise da tabela 01 e as falas dos professores só ratificam as conclusões de Borba quando afirma que a
hora do recreio vem

(...) 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 energia para o
trabalho, este sim sério e importante. (BORBA, 2006, p. 35)

Como muito bem ilustra a professora D: “Na hora da aula se brinca Moisés” ou ainda a professora E
quando se reporta ao retorno do recreio: “Alunos chegam com os nervos [...] aí eu canto morto/vivo,
morto/vivo até cansar para eles acalmarem e eu poder trabalhar” Os argumentos apresentados pelas
professoras nos permite inferir que não consideram a importância das brincadeiras como momento de
aprendizado conforme ensinou Vygotsky (1994). Sobre esse fato, acrescenta Borba: “[...] 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 [...].” (BORBA, 2006, p. 39)

Nesse contexto, poucos são os eventos de jogos e brincadeiras encontrados nos diários de classe, como já
pontuamos, e as pouquíssimas vezes em que aparecem (professora E aparece com mais frequência, 6
vezes; professora I, cinco vezes e professora D, uma vez). Contudo , esses jogos encontrados nos diários
são utilizados como recursos pedagógicos, no que Borba (2006) esclarece que como recurso os jogos
perdem o sentido de brincadeira e seu caráter lúdico e passa a assumir feição de treinar e sistematizar
conhecimentos já que foram utilizados para atender objetivos preestabelecidos. Nas palavras da autora:

(...) o jogo como recurso didático não contém os requisitos básicos que
configuram uma atividade como brincadeira: ser livre, espontânea, não
ter hora marcada, nem resultado prévio e determinado (...). Isso não
significa que não possamos utilizar a ludicidade na aprendizagem (...).
Podemos e devemos, mas é preciso coloca-la no real espaço que ocupa
no mundo infantil, e que não é o da experiência da brincadeira como
cultura (...). BORBA (2006, p. 43).

Assim, a pesquisa informou que as práticas pedagógicas dos professores não têm garantido a vivência da
infância, desconhece a função humanizadora e cultural da brincadeira e de aprendizagem para a criança e
para o professor conhecer mais sobre as crianças e poder intervir de forma mais eficiente.
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Desconsideram seu papel em favorecer um ambiente escolar em que a infância possa ser vivida em toda a
sua singularidade “[...] um espaço e um tempo de encontro entre seus próprios espaços e tempo de ser
criança dentro e fora da escola” (NASCIMENTO, 2006, p. 31). Para vencer esse desafio é preciso que o
diálogo entre educação e infantil e ensino fundamental seja travado em prol dessa criança para que o eixo
do aprender e brincar sejam garantidos.
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