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Resumo 

 
Este artigo analisa se a implantação das políticas públicas respeita os direitos das 

crianças de cinco anos de idade, matriculadas no 1º Ano do Ensino Fundamental/EF, 
observando se o seu cotidiano é permeado pelas linguagens que são fundamentais para o 
estabelecimento de recursos de aprendizagens. A metodologia da pesquisa - direcionada pelos 
documentos oficiais que orientam à organização do Ensino Fundamental e por autores que 
discutem a especificidade do trabalho pedagógico - contemplou a observação participante em 
duas escolas do Município de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, e a realização de 
entrevistas. No final do texto, como se observa que a ênfase no processo de alfabetização 
tradicional não respeita e considera as especificidades das crianças, o texto apresenta alguns 
encaminhamentos para a reavaliação do processo. 
Palavras-chaves: Primeiro Ano do Ensino Fundamental, direitos das crianças, linguagens. 

 

Résumé 

 

Cet article analyse si l’implantation des politiques publiques respecte les droits des 
enfants de cinq ans, inscrits en première année de l’école primaire (CP : Cours Préparatoire), 
en observant si son quotidien côtoie les langages fondamentaux pour établir les ressources 
d’apprentissages. L’ensemble des méthodes appliquées à la recherche – orienté par les 
documents officiels qui se focalisent sur l’organisation de l’Enseignement Primaire et par 
rapport aux auteurs qui débattent du caractère spécifique du travail pédagogique destiné à 
l’enfance s’est concentré sur le cas de deux écoles de la municipalité de Dourados, dans l’état 
du Mato Grosso do Sul, et sur la réalisation d’entretiens. À la fin du texte, le constat de la 
non-matérialisation de garantie des droits des enfants par les institutions résulte de la 
présentation de certains cheminements en vue d’une révaluation du processus. 
Mots-clés: première année de l’école primaire, droits des enfants, langages. 
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Considerações Iniciais 

 

Em âmbito nacional, no ano de 2006, as crianças com a idade de seis anos foram 

inseridas à Educação Básica, matriculadas no Primeiro Ano do Ensino Fundamental/EF 

(BRASIL, 2006). Especificamente no Estado de Mato Grosso do Sul, atendendo à 

determinação de uma Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual2, esse 

ingresso se antecipou, abarcando meninos e meninas que completaram cinco anos de idade, 

anteriormente inseridos na etapa da Educação Infantil.  

Avaliando pedagogicamente, tal determinação demanda, acima de tudo, um olhar 

atento para garantir que essas crianças tenham seus direitos respeitados (não pela oferta da 

vaga/matrícula), mas observando se as instituições consideram suas potencialidades, 

necessidades e especificidades, como indicam os autores que direcionam as políticas públicas.  

 

[...] os direitos das crianças precisam ser assegurados e que o trabalho 
pedagógico precisa levar em conta a singularidade das ações infantis e o 
direito à brincadeira, à produção cultural [...] é preciso garantir que as 
crianças sejam atendidas na sua necessidade (a de aprender e a de brincar) 
[...] (KRAMER, 2007, p. 20). 

 

O exposto implica em que o atendimento à referida liminar não se restrinja meramente 

à abertura de espaços onde serão ministrados ‘aos pequenos alunos’ os conteúdos veiculados 

nas extintas primeiras séries. Ao contrário, visando à superação de métodos de ensino 

tecnicistas e mecanicistas, essa etapa demanda uma reorganização dos conteúdos e práticas 

afastando as crianças da antecipação da escolarização tradicional. 

Tais questões delinearam a escrita deste artigo, resultante de uma investigação que, 

tendo como ponto de partida o trabalho pedagógico desenvolvido com turmas de crianças de 

cinco e seis anos de idade, discute se a implantação das políticas públicas do EF de nove anos 

está oferecendo às crianças uma educação de qualidade. Analisa também se as escolas 

incluem no seu cotidiano as múltiplas expressões e áreas do conhecimento (BRASIL, 2007), 

observando se as crianças estão sendo focalizadas como eixo central desse processo. 

De acordo com Oliveira (2005), as múltiplas linguagens permeiam os organizadores 

do currículo. São importantes porque permitem que as crianças troquem ideias, planejem 

ações, estabelecendo recursos de aprendizagem. Elas uma reorganização nos interesses e 

exigências infantis, modificando a reação existente entre a ação da criança e seu pensamento. 
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Percurso Teórico e Metodológico 

A delimitação do tema para investigação foi decorrente da necessidade do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência /PIBID, de conhecer a realidade da educação 

no município de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, para construir subsídios para a 

proposta3. No Subprojeto Pedagogia, especificamente, desenvolvemos atividades que 

contribuam com o processo de alfabetização das crianças - uma solicitação das escolas.  

Tais atividades consideraram as especificidades das crianças de cinco anos de idade e 

a exigência de que no cotidiano da escola, realizem explorações gestuais, corporais, orais, 

escritas plásticas, musicais e do faz-de-conta, criando, interagindo, ampliando competências e 

novas habilidades (OLIVEIRA, 2005). Da mesma forma, devem experenciar experiências reais 

de escrita e leitura relacionadas ao seu meio sociocultural (BRASIL, 2007, OLIVEIRA, 2005) 

e precisam confiar na sua potencialidade para explorar os diversos portadores de texto, 

reestruturando hipóteses, mediadas, e compreendendo o sentido daquilo que está escrito 

(GOULART, 2007). Isso permitirá que   

 
. [...] a alfabetização seja adequadamente trabalhada nessa faixa etária, 
considerando-se que esse processo não se inicia somente aos seis ou sete 
anos de idade, pois, em vários casos, inicia-se bem antes, fato bastante 
relacionado à presença e ao uso da língua escrita no ambiente da criança 
(BRASIL, 2004, p.19). 

 

Pensar como essas questões/concepções poderiam direcionar as ações do PIBID 

implicou, inicialmente, no desenvolvimento de uma pesquisa que avaliasse a política pública 

incluindo as crianças de cinco e seis anos de idade na etapa do Ensino Fundamental, 

conhecermos as ações, os espaços e os tempos das escolas. 

Os documentos oficiais (BRASIL, 2004, 2007) e os autores que orientam a 

organização do processo de ingresso das crianças no EF e discutem a singularidade da 

infância - como Sarmento (2004), Soares N. (2002, 2008), Mello (2005), Kramer (2007), 

Soares M. (1998), entre outros, apoiaram a metodologia da pesquisa.  Seu desenvolvimento 

abarcou um estudo dos documentos governamentais, a observação participante nas salas das 

turmas do EF- registradas em diários de bordo-, a análise dos trabalhos das crianças e a 

realização de entrevistas com as professoras e coordenadoras. 

Tais referências nos permitiram avaliar como estão se configurando os direitos das 

crianças. Aproximaram-nos do conceito de singularidade da infância, concebidas como “[...] 

sujeitos que produzem cultura e são produzidas na cultura em que se inserem (KRAMER, 

2007, p. 16). Como resultado, os dados nos permitiram planejar e reavaliar as ações do PIBID 
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e, ao mesmo tempo, direcionam o trabalho de formação inicial e continuada organizado pela 

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. 

 

Retratos da realidade: o cotidiano das crianças 

Com exceções, nossa pesquisa revela que a política do Ensino Fundamental de nove 

anos não está garantindo totalmente os direitos da criança, e sequer cumprindo o objetivo de 

ampliar as oportunidades de aprendizagem das crianças, reestruturando os “[...] tempos e dos 

espaços escolares, nas formas de ensinar, aprender, avaliar, organizar e desenvolver um 

currículo [...]” (BRASIL, 2007, p. 05). 

 O cotidiano das escolas vem sendo influenciado por inúmeras lacunas (políticas, 

pedagógicas e administrativas) que, negligenciando o processo de 

desenvolvimento/aprendizagem e características sociais e cognitivas das crianças, afetam a 

qualidade da educação. 

Aos cinco e seis anos de idade, os meninos e meninas estão sendo transformados em 

alunos/as. Formam filas, permanecem em silêncio, carregam mochilas, cadernos e livros. 

Estão alojados entre quatro paredes. Acomodam-se em mobiliários cuja altura não permite 

que seus pés encostem no chão. Obedecem horários com aulas segmentadas em disciplinas, 

seguindo as imposições do “sino da escola”. Suas salas não possuem jogos e brinquedos, 

importantes para promover a socialização, a construção de valores, regras e a apropriação de 

conceitos/conhecimentos (NORNBERG et al, 2009). 

Ao mesmo tempo, a ênfase no trabalho com os conteúdos (entendidos como a prática 

de repetir/memorizar letras) delimita os momentos das suas brincadeiras ao tempo do recreio 

e às aulas de Educação Física. As crianças não exploram o parque, não edificam castelos na 

areia, não exploram “bosques encantados” ou “castelos mágicos” nas áreas externas da escola, 

embaixo das árvores, movidas por sua imaginação. Da mesma forma, as invenções com tintas, 

sucata, técnicas de arte e os momentos de fantasias com diversas expressões e movimento não 

existem. Como trabalham individualmente, a construção de laços de sociabilidade está sendo 

sufocada. Também são escassas as oportunidades para o manuseio de livros de estórias, 

apesar do rico acervo. 

O trabalho pedagógico ocorre isoladamente. Como as crianças “precisam” aprender a 

ler, tudo é emergente e todas as possibilidades que não se relacionam à aprendizagem da 

codificação dos sons e das letras acabam refutadas. 
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Percebo que para ela o importante é passar o conteúdo no horário estipulado 
e depois passar conteúdo referente a aula seguinte. O que percebo é que o 
importante é correr com o conteúdo, é ela o que passa para a turma da 
manha é a mesma aula no período da tarde. Ela passa o conteúdo geralmente 
do livro didático. Fala a página a criança ler e copia os exercícios no 
caderno. Ela dá um tempo para explicação e para responderem no caderno 
[...] (Diário de bordo, bolsista do 4º Ano do EF, 2011, grifos meus). 

 

Não há tempo para que as crianças reflitam e pensem sobre o que estão aprendendo. A 

rotina precisa ser otimizada com “atividades” escritas e isso desencadeia estresse. Para 

aprender a ler, durante quatro horas, os alunos/as visualizam nas paredes da sala (e repetem) o 

alfabeto e os numerais, sem compreender a função social da escrita. Vivenciam uma 

aprendizagem que não permite que elas reelaborem hipóteses.  

 

[...] a educadora solicita que as crianças abram os cadernos para que elas 
copiem da lousa o cabeçalho: nome da cidade, mês e ano. Depois, conta com 
eles o número de meninos e quantas meninas presentes. Essa parte as 
crianças gostam. Agitam-se e tentam acompanhar. Logo em seguida, 
recebem uma folha xerocada com atividade, acompanhada de um modelo 
explicativo na lousa. Ninguém precisa pensar. Apesar da orientação, muitas 
não conseguem copiar o cabeçalho ou concluir a atividade. Àquelas que 
conseguem imediatamente recebem outra folha xerocada. Muitas atividades 
desta forma são propostas todo dia, hoje não foi diferente. Agora são quase 
nove horas. A turma já fez cinco atividades, inacabadas. Apenas cinco 
alunos conseguiram concluir antes do recreio. Muitos não conseguiram 
sequer copiar o cabeçalho (Diário de Bordo, 2011). 

 

Os meninos e meninas acreditam que escrever é uma tarefa cansativa, que demanda a 

cópia de coisas sem sentido. Essa é uma das consequências de experenciar rotinas que 

focalizam a coordenação motora, a repetição de vogais e sílabas, que exigem cópia, repetição 

e mais cópia. Rotinas que calam, silenciam corpos, limitam a imaginação e cerceiam 

oportunidades de trocas. São rotinas que negligenciam que as crianças de cinco anos de idade 

“[...] são pequenas que gostam de brincar, de conversar, de correr” (Diário de bordo, 2011). 

 

[...] a professora lê o alfabeto, apontando com o dedo. Começa pelas vogais. 
Depois aponta as consoantes. Na sequência, realiza a leitura dos numerais 
dispostos em uma régua na parede. Esta rotina é realizada toda manhã da 
mesma forma. Ela usa método silábico na alfabetização. Mas observamos 
que ela usa algumas palavras muito complexas para as crianças, o que, às 
vezes, as deixa sem entender o que ela realmente quer. Ela cobra muito o 
conteúdo, “tomando” as lições. Quando as crianças não conseguem 
responder, ela se mostra um pouco sem paciência (Diário de bordo, 2011). 
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A “otimização” do tempo da escola exige das crianças silêncio, ordem e permanência 

nas carteiras. Há um impedimento de que vivam oportunidades de expressões artísticas, de 

movimento, musical, entre outras linguagens. Consequentemente acabam afastadas da cultura, 

de vivenciar uma formação integral, de participar no processo de construção de novos 

conhecimentos (BRASIL, 2009).  

Como alunos, as crianças não são consideradas sujeitos que criam cultura e produzem 

história. Tem negligenciadas as singularidades de sua infância e não vivem atividades que 

lhes permitam pensar o mundo por meio de experiências ricas e diversificadas. 

Os tempos que as crianças vivem na escola passam lentamente. São cansativos e 

desinteressantes. São tempos que não significam nada, pois não acrescentam nada. São 

tempos que ocorrem hoje e que se repetirão amanhã (e depois de amanhã) transmitindo as 

mesmas sensações.. São apenas tempos que passam para que outros tempos venham, da 

mesma forma... Por tudo isso, seu tempo de infância está sendo sufocado por políticas 

públicas que deveriam incluir, mas estão, para algumas, promovendo exclusão, gerada por 

uma fazeres que desconsideram sua realidade sociocultural.  

 

Como as crianças reagem a esta realidade 

 

De forma direta, as crianças dizem aos adultos estarem “cansada(s) de tanta 

atividade” (criança, 2011). Em alguns momentos fazem exigências, como que estivessem 

lembrando a eles suas preferências: “Hoje não é o dia da estória?”. Em outros nos dão pistas 

sutis para consolidar seus desejos: “Amanhã você vem cantar com a gente de novo?  

De variadas formas, elas revelam que as características de sua infância estão sendo 

consideradas como apêndices no processo ensino-aprendizagem: mexem-se sem parar - 

inquietas e tagarelas. Ausentam-se da sala para ir ao banheiro ou beber água. São mecanismos 

de resistência gerados pela insatisfação, pelo cansaço e pelo desinteresse. E, ao invés de 

avaliarmos o fazer pedagógico, atribuímos nota pelo seu “mau comportamento” ou as 

deixamos de castigo (na hora do recreio). 

 
 Parece-me que querem apenas correr e gritar livremente, sem compromisso 
com nada. A professora falou na nossa despedida, ufa! mais um dia 
vencemos! Concordei com ela, mas hoje, especialmente, sai frustrada da sala 
de aula. Preciso fazer alguma coisa para mudar a rotina da turma, oferecer 
algo que os encante, que façam se interessarem (Diário de bordo, bolsista do 
1º Ano do EF, 2011). 

. 
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Os Anos finais do Ensino Fundamental 

 

As consequências desse processo mecânico, em alguns casos, repercute nos anos 

posteriores. Como as crianças dos anos iniciais não se apropriaram dos rudimentos básicos, a 

preocupação em ‘ensinar letras’ mantêm-se e, sem saber como agir, algumas professoras dos 

terceiros aos quintos anos do EF, acabam reproduzindo as mesmas práticas, já aplicadas sem 

sucesso, na tentativa de conter o fracasso escolar. 

 
A professora está desanimada. Não dá valor ao projeto. Desenvolve porque a 
escola exige. Segundo ela, o projeto é lindo, mas e o tempo? (Diário de 
bordo, 2011). 
 
As crianças do Quinto Ano ainda são pequenas. Não têm trabalho em grupo, 
não há interação. Só silêncio. Tomo tabuada todo dia. Já decorei um livro, 
pois tomei a leitura de todos os alunos. A professora está preocupada com a 
Provinha Brasil (Diário de bordo, 2011). 
 
Eu não sei mais qual é o caminho. Eu preciso de algo prático, rápido 
(professora, 2001). 

 

Por isso, percebe-se que, se em âmbito nacional, no passado, o “gargalo” da evasão e 

da reprovação emergia na 5ª série do I Grau (cujos alunos encontravam-se na idade de 11 

anos aproximadamente), atualmente ele ‘explode’ nos anos finais do EF. E, no Estado de 

Mato Grosso do Sul essas crianças estão na faixa-etária de sete anos de idade. Suas 

professoras preocupam-se com o devir, pois sua sucessora “[...] espera uma turma 

maravilhosa ano que vem, mas, as crianças não sabem ler” (depoimento professora do 

Terceiro Ano do EF, 2011).  

Algumas crianças, mesmo aprovadas, não sabem ler e escrever, comprovando que a 

implantação de políticas públicas de forma isolada não resolve os problemas da educação. Da 

mesma forma, precisamos refletir que cidadãos e que sociedade estamos contribuindo para 

formar.  

 
[...] estou no 4º ano do ensino fundamental. [...] há 33 alunos na faixa etária 
de nove anos a 10 anos. Tem dois alunos repetentes e com muitas 
dificuldades em todas as matérias. [...] as dificuldades são as mesmas: muita 
dificuldade de escrita, de leitura, de interpretação daquilo que eles estão 
aprendendo e, como sempre, o professor joga a culpa no professor do ano 
passado e tudo se transforma em uma grande bola de neve. A consequência 
disso é que o aluno é aprovado sem aprender a ler e escrever (Diário de 
bordo, bolsista do 4º Ano do EF, 2011). 
 
“Existem crianças que estão no Sétimo Ano e não sabem escrever” 
(Depoimento, coordenadora, 2001). 
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As professaoras/es não está satisfeitas/os com o que vivenciam. Isso os aflige e 

preocupa. Suas ações não podem ser apontadas como descompromisso e, principalmente, não 

podem ser analisadas de forma a-histórica. A maioria deseja a reversão da situação e lamenta 

ter que ‘atropelar o tempo’ para ensinar aos alunos/as os ‘conteúdos’ que, mais tarde, lhes 

serão cobrados. Por isso, lamentam: “Não sei qual é o tempo da criança, mas sei que o meu está 

acabando” (depoimento, professora, 2011). Também pedem ajuda: “Está tudo errado! Se você quer 

saber: é aqui a falha (anos iniciais). Está provado que não funciona. O que faremos?” (Depoimento, 

coordenadora, 2011).  

 

Pensando teoricamente a realidade 

O exposto revela que as crianças estão tendo seus direitos desrespeitados, 

considerando-se que a identidade da sua infância reside no seu estatuto face aos direitos 

sociais (SARMENTO, 2004; SOARES. N, 2002, 2008). Apesar de demonstrar sua 

insatisfação, os meninos e as meninas de cinco e seis anos de idade não têm capacidade para 

avaliar o ensino que lhes está sendo oferecido, nem lhes cabe isso, pois sua vida escolar 

deveria ser dirigida competentemente por adultos e por políticas públicas que, teoricamente, 

deveriam protegê-los. 

A garantia dos seus direitos a um ensino de qualidade, impõe uma  reorganização dos 

ambientes (referendada teoricamente) de forma que favoreça o desenvolvimento de um 

trabalho significativo de alfabetização - que contemple o contato com diversificados 

portadores de texto e materiais, como livros, tintas, brinquedos e jogos. O ensino que focaliza 

o estudo do traçado de letras negligencia que vivenciar as múltiplas linguagens é fundamental 

para favorecer a expressão das crianças (MELLO, 2005). Crianças de cinco anos de idade não 

precisam de salas de aula, mas de salas de trabalho onde possam explorar o mundo! 

Crianças de cinco anos de idade devem, ainda, explorar os espaços externos das 

instituições: brincando de correr, ouvindo estórias ao ar livre, coletando insetos para o projeto 

de ciências e pensando sobre a função social da escrita, otimizando o “[...] brincar, 

livremente, de ler e escrever: brincar de escolinha, ora fazendo o papel do professor, ora o 

papel de aluno; escrever e ler espontaneamente suas histórias, seus textos, trocar ideias com 

os colegas” (BIZZOTTO et al, 2010, p. 68).  

Nesse sentido, repensar seus direitos de viver um tempo pedagógico é fundamental. A 

preocupação de “acelerar o tempo” vai de encontro à concepção de alfabetização calcada nas 

múltiplas linguagens - que deve contemplar atividades musicais, verbais, dramáticas, 
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plásticas, entre outras e, ainda, os conhecimentos relativos à arte, às ciências e outras áreas do 

saber (OLIVEIRA, 2005).  

Nas turmas dos primeiros anos do EF, alterar a reorganização - de forma que o tempo 

extrapole a mera inclusão, tornando-se um tempo eficaz (BRASIL, 2007); é urgente. A escola 

deve ser “[...] um espaço e um tempo de aprendizados de socialização, de vivências culturais, de 

investimento na autonomia, de desafios, de prazer e de alegria, enfim, do desenvolvimento do ser 

humano em todas as suas dimensões (BRASIL, 2004, p. 09).  

Outro ponto importante relaciona-se a rever os conceitos que dirigem o trabalho da 

instituição. Relacionado ao conceito de alfabetização, percebe-se que a organização da escola 

não considera o brincar como atividade pedagógica – influenciado pelas necessidades do 

mundo produtivo, competitivo, em oposição ao trabalho. A desvalorização do brincar e de 

outras expressões importantes ao desenvolvimento das crianças não interessa ao Banco 

Mundial, desvaloriza “[...] tudo o que não seja aula formal na sala de aula, com trabalho no 

quadro, livro aberto, muito dever de casa e avaliação ‘muito severa’[...]” (GARCIA, 2000, 

p.08).  

Nesse contexto, destaco alguns pontos relevantes que nos permitirão planejar ações 

pedagógicas e políticas que favoreçam uma educação de qualidade - entendida como aquela 

que, tendo a criança como ponto de partida, contemple as múltiplas linguagens, concebendo a 

alfabetização como um processo de construção ativo e significativo, que precisa discutir: 

 

a) Quem são as crianças de cinco anos de idade?  

Apesar das singularidades apresentadas por Sarmento (2004) e Kramer (2007), há um 

consenso de que o tempo da infância é permeado por especificidades comuns a todas. Isso nos 

direciona a um ponto fundamental: as crianças de cinco/seis anos de idade – independente da 

classe social, gênero, etnia e tempo histórico – estão ingressando mais cedo ao Ensino 

Fundamental, mas nem por isso, perderam suas especificidades. Elas continuam sendo 

crianças e devem vivenciar experiências valorizadas na Educação Infantil (etapa na qual 

deveriam estar matriculadas).  

Essas crianças são pequenas e aprendem brincando e hipotetizando sobre o mundo. 

Devem frequentar o parque diariamente, explorar espaços diferenciados, ouvir estórias, ter 

acesso à produção cultural, envolver-se em situações de afeto, conhecimentos e ser 

concebidas como sujeitos de cultura e história (KRAMER, 2007).  

As crianças de cinco e seis anos de idade, portanto, não devem ser visualizadas pela 

sua ausência ou incompletude, como alguém que não têm coordenação motora, que não sabe 
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ler e não conhece letras. Ao contrário, o olhar dos anos iniciais do Ensino fundamental deve 

valorizar suas potencialidades, respeitando-as como sujeitos que produzem culturas infantis 

na cultura de pares exatamente porque elas são crianças.  

 

b) Qual alfabetização é “perda de tempo”? 

 

Outra questão emergente é desatrelar a alfabetização da aprendizagem de letras, mas 

como compreensão da função social da escrita que possibilite sua utilização como 

instrumentos de cultura que permite a comunicação e o registro de conhecimento (MELLO, 

1999). 

Quando as crianças leem rótulos ainda sem saber ler e quando escrevem cartas 

utilizando garatujas ou as letras do seu nome, elas estão vivenciando oportunidades de pensar 

sobre escrita e, portanto, sendo alfabetizadas. Quando apreciam obras de arte, se apropriando 

das produções da humanidade, elas estão ampliando seu conhecimento de mundo, e, portanto, 

sendo alfabetizadas.  

Quando os meninos e as meninas sentam-se no chão protegidos pela sombra de uma 

árvore para ouvir estórias contadas por uma professora - que retira fantoches de uma “caixa 

mágica”, eles estão desenvolvendo a linguagem oral, a imaginação, construindo sua 

autonomia, questões importantes para o processo de alfabetização. Quando entoam canções 

acompanhadas de um violão ou exploram sons engraçados de banda construída com sons da 

natureza, comparando ritmos, elas também estão sendo alfabetizadas.  

Da mesma forma, quando meninos e meninas armazenam insetos, pedras ou flores no 

fundo das mochilas misturadas às migalhas do lanche não consumido, elas estão produzindo 

experiências científicas.  

E, finalmente, quando misturam aleatoriamente as cores das tintas, quando emprestam 

(ou não) a tesoura para o amigo ou quando correm fugindo do calor da areia quente do 

parque, quando descem cuidadosamente o escorregador ou quando molham umas às outras 

com a mangueira, elas estão experimentando as coisas do mundo, pensando sobre ele, e, por 

isso, também estão sendo alfabetizadas. Em todos esses momentos as crianças pensam, 

imaginam, tomam decisões, experimentam trocas, emoções sobre os sistemas simbólicos que 

as rodeiam. 

 

c) Brincadeira é atividade pedagógica? 
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Está comprovado que, de diferentes maneiras, a brincadeira é uma atividade 

pedagógica, por isso é fundamental! Diversos autores, entre eles Vigotski (2000) a relacionam 

como promotora do desenvolvimento, somado às interações entre pares, com o ambiente e 

com os adultos. Brincar é uma especificidade da infância. Impulsiona a conquista de 

possibilidades de ação e de compreensão do mundo (BORBA, 2007).  

Brincar, inventar e experimentar o mundo não é uma ação exclusiva das crianças, 

contudo, é uma das coisas mais sérias que elas fazem (SARMENTO, 2004). Mesmo assim, 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a partir dos cinco anos de idade, estabelece-se um 

paradoxo: ao mesmo tempo em que as crianças conquistaram o direito público subjetivo da 

matrícula, sua infância mudou de configuração. As crianças adquiram o status de alunos que 

estudam, uma “atividade incompatível” com uma criança que brinca... 

Se a brincadeira for sufocada ou impedida, estaremos violando os direitos das crianças 

de aprender verdadeiramente. Ao modelarem artefatos com massa de modelar, por exemplo, 

e, depois, utilizarem-nos de diferentes maneiras nas brincadeiras de faz-de-conta, elas estão 

brincando e desenvolvendo processos psicológicos, representando o mundo, argumentando 

com os seus pares e partilhando emoções.  

No momento em que meninos e meninas brincam juntos com carrinhos e bonecas, 

com cavalinhos e utensílios da cozinha, eles e elas experimentam papéis sociais, pensam 

sobre os atributos culturais ao feminino e ao masculino ensinados pela sociedade. Brincando, 

podem burlar regras. Meninos brincam com artefatos de meninas tranquilamente, sem receio 

de serem avaliados. O mundo do brincar discute e afasta relações sexistas e todos/as têm seus 

direitos estão garantidos. É dessa forma (criativa, inteligente e especial) que crianças pensam 

sobre/as coisas.  

 

d) Que espaços guardam os pedaços do mundo?  

Por último, gostaria de registrar a necessidade de uma reestruturação 

física/organização das bibliotecas. Como ponto positivo, apontamos a qualidade dos livros 

enviados pelo Governo Federal - contemplando faixa-etárias, gêneros e temas diferenciados, 

desde obras infantis até aquelas que fundamentam o trabalho pedagógico.  

As bibliotecas precisam ser organizadas de modo a preservar seu rico acervo, 

evitando-se extravios dos livros, contudo, os responsáveis precisam ser leitores, conhecedores 

das obras, capacitados para desempenhar sua função. Além de organizar e socializar o espaço, 

é preciso que eles tenham subsídios para orientar as crianças no que se refere aos empréstimos 

de títulos, contribuindo para o enriquecimento do trabalho pedagógico. Juntamente com as 
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professoras e professores, os bibliotecários/as precisam sistematizar projetos que contemplem 

as múltiplas linguagens, que ofereçam às crianças situações prazerosas de leitura, afastando-as 

da visão de que aprendem a ler “[...] para poder passar de ano” (Diário de bordo, 2001). 

 

Concluindo para recomeçar... 

 

Os dados da pesquisa indicam para uma urgente articulação das políticas públicas: 

Educação Infantil e Ensino Fundamental integram a Educação Básica e não podem ser 

pensadas isoladamente.  

As crianças são crianças nos espaços das creches e nos das pré-escolas que funcionam 

nas escolas. Se no tempo passado, na 1ª série, elas já eram preparadas para a alfabetização aos 

sete anos de idade, sendo privadas de experiências importantes de aprendizagens (como as 

cotadas acima), precisamos estar atentos, pois, isso agora está ocorrendo mais cedo, 

precisamente às crianças de cinco anos de idade.  

Em artigo, escrito no ano de 1999, Mello já alertava que as creches e pré-escolas se 

“descontaminassem” de alguns procedimentos adotados pela escola. Como exemplo, cito a 

ausência de linguagens diversas, a organização em filas, os horários e a ênfase no treino da 

escrita. No momento atual, essa discussão deve abarcar as turmas dos anos iniciais do EF. 

Algumas crianças do 5º Ano, por exemplo, têm apenas 09 anos de idade! 

São necessárias políticas de formação continuada para a reavaliação dos conceitos e 

práticas aqui apresentados. Tal estudo deverá ser coordenado por profissionais que detenham 

domínio teórico, evitando interpretações equivocadas. Além disso, tais ações devem ser 

amparadas por políticas públicas que garantam dedicação de estudo para os/as envolvidos/as. 

Isso tudo é fundamental, somado a outros fatores, para protegermos os direitos das 

crianças que, a meu ver, estão sendo escamoteados. Hoje, com a obrigatoriedade da matrícula 

a partir dos cinco anos, as crianças (mais cedo e por mais tempo) estão sendo cerceadas de 

aprender coisas significativas de modo significativo. Garantia de vaga não é suficiente para 

garantir direitos, não minimiza e não justifica práticas pedagógicas que sufoquem as 

linguagens da infância! 

Já em relação às atividades realizadas pelo PIBID, avaliamos a riqueza da experiência. 

Muitos desafios estão sendo enfrentados, ligados às políticas atuais: de um lado, mecanismos 

- como a Provinha Brasil – impõe limitações ao nosso planejamento. As professoras temem 

que um trabalho valorizando as várias linguagens não contemple os conteúdos, considerados 

como importantes para a aprovação das crianças.  
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Por outro lado, acredito que as atividades têm contribuído para a formação inicial dos 

cursos de licenciatura, valorizadas pelas/os bolsistas/os: “[...] Essa experiência que estou 

vivendo não terei em momento nenhum” (depoimento bolsista, 2011) e para a formação 

continuada das/os professoras/es. Ao mesmo tempo, estão sendo fortalecidos os laços entre a 

UEMS e as instituições: os saberes da escola mesclam-se aos saberes da academia em prol da 

melhoria da qualidade do ensino. 

Por meio do PIBID, estamos construído estratégias para, juntos, garantirmos os 

direitos das crianças e, nesse sentido, proporcionar atividades que favorecem sua expressão: 

como os projetos Correspondência Escolar, A vida dos Sapos, Contação de Estórias, 

Biblioteca Tutorada, Música, Arte, Movimento, entre outros. Tais atividades são avaliadas 

positivamente por todas elas, pois, configuram-se como propostas que têm mudado o sentido 

da escola. Por isso, meninos e meninas desejam que elas se repitam “todos os dias”. 
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