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Nossas crianças têm direito à brincadeira. 
Nossas crianças têm direito à atenção individual. 
Nossas crianças têm direito a um ambiente aconchegante e 
seguro. 
Nossas crianças têm direito ao contato com a natureza. 
Nossas crianças têm direito à higiene e à saúde. 
Nossas crianças têm direito a uma alimentação sadia. 
Nossas crianças têm direito a desenvolver sua curiosidade e 
imaginação. 
Nossas crianças têm direito ao movimento em espaços amplos. 
Nossas crianças têm direito à proteção, ao afeto e à amizade. 
Nossas crianças têm direito a expressar seus sentimentos. 
Nossas crianças têm direito a uma especial atenção durante 
seu período de adaptação à creche. 
Nossas crianças têm direito a desenvolver sua identidade 
cultural, racial e religiosa.  

(BRASIL, 1995, p. 11). 



 

 

RESUMO 
 
 

TEMPO DE QUÊ? : AS PERCEPÇÕES DAS CRIANÇAS SOBRE O TEMPO 
ESCOLAR NA TRANSIÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA OS ANOS INICIAIS  

 
 

AUTOR: Fernando Ferrão dos Santos 
ORIENTADORA: Cleonice Maria Tomazzetti 

 
 

Esta pesquisa está vinculada ao Curso de Mestrado em Educação, do Programa de 
Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal de Santa Maria, na linha de 
Práticas Escolares e Políticas Publicas (LP2) e ao Grupo de Investigação e Estudos 
Contemporâneos em Educação e Infância – GIECEI. O estudo teve como objetivo 
investigar as percepções infantis sobre a escola, de uma turma pré-escolar do 
município de Júlio de Castilhos/RS, em meio à transição da Educação Infantil para o 
Ensino Fundamental. O percurso investigativo assumiu aspectos da pesquisa 
qualitativa de cunho etnográfico, com base nos estudos de Minayo (1996), André 
(2005) e Bakhtin (2006). Como metodologia investigativa utilizou-se a observação 
participante, com base em Lapassade (2001), e como instrumentos de coleta de 
dados o diário de bordo, e a documentação pedagógica por meio de desenhos 
produzidos pelas crianças (Francischini e Campos, 2008). A análise dos dados 
produzidos durante a pesquisa foi realizada a partir da análise de conteúdo, que 
para Bardin (2009) é compreendida como um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens. Com este estudo, foi possível evidenciar as ações das 
crianças no processo de criação de significados em um movimento de inserção no 
contexto escolar e de atendimento às próprias demandas e curiosidades, em meio à 
organização do tempo, o qual foi compreendido como uma categoria cognoscitiva 
socialmente construída que engloba tanto a subjetividade individual como o conjunto 
dos significados culturais e sociais (Bondioli, 2004). Isto foi possível, em parte, 
devido à abordagem teórica adotada nesta pesquisa, com base na documentação 
pedagógica, da qual foi utilizado o diário de bordo na perspectiva dos diários de aula 
do pesquisador Zabalza (1994) e os desenhos das crianças, levando em 
consideração os aportes teóricos de Oliveira-Formosinho e Azevedo (2002),os quais 
foram fundamentais na análise dos dados construídos ao longo do trabalho. Muitos 
são os desafios que a educação precisa enfrentar e um deles é fazer com que a 
criança seja reconhecida como sujeito de direitos, cidadã. E, conforme os resultados 
a que se chegou, a pesquisa aponta que é necessário assegurar à criança 
condições para o seu desenvolvimento, não só na letra da lei, mas no plano 
concreto e real no qual o direito de brincar seja legitimamente reconhecido, assim 
como o seu tempo e o seu espaço sejam respeitados e ganhem também sua devida 
importância. 
 
 
Palavras-chave: Infância. Criança. Transição escolar. Escolarização. 

 



 

 

ABSTRACT 
 
 

TIME FOR WHAT? : THE PERCEPTIONS OF CHILDREN ABOUT TIME IN 
SCHOOL EDUCATION OF CHILDREN'S TRANSITION TO THE EARLY YEARS 
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This research was linked to the Master's degree in Education, the Program of 
Graduate Studies in Education of the Federal University of Santa Maria, in the line of 
School Practices and Public Policies (LP2) and the Group for Research and 
Contemporary Studies in Education and Childhood - GIECEI. The study aimed to 
investigate the children's perceptions of school, a pre-school class in the city of Julio 
de Castilhos / RS, amid the transition from kindergarten to elementary school. The 
investigative journey took aspects of qualitative ethnographic research, based on 
studies of Minayo (1996), André (2005) and Bakhtin (2006). As an investigative 
methodology was used participant observation, based on Lapassade (2001), and as 
data collection instruments logbook and pedagogical documentation through 
drawings produced by children (Francischini and Fields, 2008). Analysis of the data 
produced during the survey was conducted from the content analysis, which for 
Bardin (2009) is understood as a set of analytical techniques of communication that 
uses systematic procedures and description of the content of the messages goals. 
With this study, we show the actions of children in the process of creating meanings, 
an insertion movement in the school context and compliance with the own demands 
and curiosities, in the midst of organizing time, which was understood as a cognitive 
category socially constructed that encompasses both individual subjectivity as a set 
of cultural and social meanings (Bondioli, 2004). This was possible partly because 
the theoretical approach adopted in this research, based on the pedagogical 
documentation, which was used the logbook in view of the daily lesson of Zabalza 
researcher (1994), and the drawings of children taking into account the theoretical 
contributions of Oliveira-Formosinho and Azevedo (2002), which were fundamental in 
the analysis of data built up over the work. There are many challenges that education 
must face and one of them is to get the child to be recognized as a subject of rights, 
citizen. And as the results arrived at, the research shows that it is necessary to 
ensure the child conditions for its development, not only in the letter of the law, but 
concrete and real plane in which the right to play is legitimately recognized, as well 
as your time and your space are respected and also gain its due importance. 
 
 
Keywords: Childhood. Child. School transition. Schooling. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

[...] Não, não é vergonha, não, 
Você não saber a tabuada, 
Pegar uma onda, contar piada, rodar pião. 
Não, não é vergonha, não 
Precisar de alguém que ajude 
A fazer a sua lição (TOQUINHO, 2013). 

 

Tabuada e piada, pião e lição, nas palavras do compositor elas aparecem 

juntas. No entanto, é pertinente pensarmos se tais associações permanecem unidas 

no decorrer da vida escolar. Brincar e aprender, rir e conhecer, sonhar e escrever, 

entre outras tantas associações de palavras que ora se encontram em prol de um 

tempo de aprendizagem e desenvolvimento, e ora se distanciam em vista de uma 

série de expectativas. 

No meu1 tempo de criança, a escola fez parte do meu imaginário e das 

minhas brincadeiras. Minha mãe, professora, possibilitou que desde pequeno eu 

tivesse acesso a elementos que enriqueciam ainda mais as minhas fantasias. Eram 

livros, cadernos de planejamentos, folhinhas soltas e muitas outras coisas que 

atreladas a minha concepção de criança sobre a escola, promoviam verdadeiras 

cenas do cotidiano escolar. 

Naquele tempo, compreendia a escola como o espaço para dar aulas, e em 

minhas brincadeiras representava um professor muito atento às minúcias do 

planejamento preparado outrora. Meus alunos, muito bagunceiros, careciam do meu 

pulso firme para prestar a atenção nas minhas explicações. A correção de provas e 

testes, mesmo que imaginária, era momento de pura satisfação. Sentir a caneta 

deslizar no papel e formar os “certos” e “errados” era algo fascinante, principalmente 

no momento de contabilizá-los e formar a nota final. 

No meu tempo de aluno, filho de professora, os olhares estavam sempre 

voltados as minhas atitudes. Fiz o Ensino Fundamental na escola em que minha 

mãe lecionava, mas não fui aluno dela, pois ela acreditava que as relações não 

poderiam se misturar. E em sala de aula, sempre procurei realizar as minhas tarefas 

                                                 
1
 Registra-se que no decorrer da dissertação haverá uma oscilação entre a pessoalidade dos verbos. 

Inicialmente, por se tratar de uma narrativa de vida, na Introdução da dissertação é utilizada a 
primeira pessoa do singular. E, posteriormente, no restante do texto dissertativo será utilizada a 
primeira pessoa do plural. 
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e ficar atento as explicações da professora. Com um pensamento acelerado, as 

vezes logo que compreendia a matéria, já pensava de que outras maneiras o 

conteúdo poderia ser proposto de forma que fizesse mais sentido aos meus alunos 

imaginários e ao cotidiano que vivenciávamos. 

A criatividade sempre foi algo que tive a meu favor: formar frases, criar 

poesias e textos era gostosura no meu tempo de criança-aluno. Em uma 

oportunidade, estávamos estudando o gênero textual reportagem e a professora 

solicitou que inventássemos uma reportagem. Assim, o fiz, e eis que nasceu 

“Cabaré pega fogo e mata 100 pessoas”, o qual a dona do cabaré era a minha 

própria professora. A reportagem foi um sucesso, pois de forma engenhosa e 

criativa alcançou o propósito da atividade e ainda tirou boas gargalhadas da minha 

professora. 

Na quarta série, pela primeira vez participei de uma “rebelião”. Não 

achávamos justo sempre a turma 42 sair mais cedo quando faltava um professor, e 

nós da turma 41 ficávamos tendo aula. Assim, eis que um dia faltou uma professora, 

bateu para o término do recreio e nós ficamos parados no pátio da escola. A 

professora veio e nada. Vieram a Coordenadora e a Diretora, e por mais que 

esbravejassem, não saímos do lugar, sempre explicando o porquê de estarmos ali, 

parados. Por fim, a Diretora cedeu, e fomos embora para casa. Este fato é para mim 

marcante, pela importância de as vezes protestarmos por algo que achamos que 

esteja errado, e de nos unirmos em prol de algo que achamos correto, pois lembro 

que o que percebia com relação aos professores, da minha época, era um marasmo, 

o qual até sentiam a vontade de lutar por mudanças, mas logo se calavam frente as 

adversidades. 

No meu tempo de adolescente, fiz cursinho pré-vestibular em Santa Maria, e 

esta experiência me rendeu outra reflexão. Como foi possível aprender em dez 

meses o que eu não aprendi em três anos? Qual era a diferença daqueles 

professores para os professores que havia tido no Ensino Médio? Mas como podem 

tomar e formar caminhos tão diferentes? Dúvidas, dúvidas e dúvidas, que mais 

motivaram a escolha pela profissão professor. Mas professor com a dinamicidade e 

criatividade dos professores que tive no cursinho, que até pelo olhar, nos 

contagiavam a querer aprender.  

Será que foi isso que faltou na minha experiência estudantil? Professores que 

me motivassem a estudar através do seu olhar vigoroso e envolvente? Não sei. Mas 
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compreendo que as dúvidas e questionamentos que pairavam nas minhas ideias 

foram grandes motivadoras da escolha que fiz, bem como a oportunidade de ter 

acompanhado as reflexões diárias da minha mãe com as suas colegas, que mais 

alimentavam a minha vontade em querer saber mais sobre a profissão e ser um bom 

professor. 

No meu tempo de acadêmico do curso de Pedagogia tive a oportunidade de 

desfrutar de diferentes experiências, sempre no propósito de ampliar a compreensão 

sobre as temáticas e conhecimentos propostos nas aulas. O primeiro dia de aula já 

foi um susto, pois tive como primeira tarefa a escrita de uma resenha. Sim, resenha! 

Sem eu saber o que seria uma resenha, e tão pouco compreendido as metáforas 

presentes no filme “O jarro”.  

E o susto continuou, pois os professores destes primeiros semestres parecem 

partir do pressuposto que somos alunos veteranos na universidade, e que, de 

imediato compreendemos o que está sendo proposto. Poucas foram as referências 

práticas de como tais conhecimentos estavam associados à prática educativa, e 

embora o bloco de disciplinas se chamasse Fundamentos da Educação, só as 

compreendemos de fato ao final do curso, quando tudo parece fazer um pouco mais 

de sentido. 

Quando passei no vestibular para Pedagogia, a opção escolhida na época foi 

para a etapa das Séries Iniciais, pois não me enxergava professor de crianças 

pequenas. Mas, ao vivenciar diferentes experiências profissionais, desde os Anos 

Iniciais, Educação Profissional, Jovens Infratores, acabei por estagiar no sétimo 

semestre do curso, na Unidade de Educação Infantil Ipê Amarelo, na época Núcleo 

de Educação Infantil Ipê Amarelo, e tive a oportunidade de ter contato com a 

Educação Infantil. 

Aos poucos me descobri, também, professor de crianças pequenas, e pude 

observar o quanto a aprendizagem e o desenvolvimento estão associados ao 

processo lúdico, criativo e interativo da relação entre o professor e os seus 

pequenos alunos. Enquanto estagiário, tive ótimos referenciais de boas professoras. 

Atenciosas, carinhosas e responsáveis, tinham no olhar aquilo que me instigava no 

tempo do cursinho: o desejo de ensinar e a motivação em estimular a aprendizagem 

dos seus alunos. 

Neste tempo de professor, minha primeira experiência como responsável de 

turma foi na Educação Infantil, em uma turma de crianças com três anos de idade 
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em outra escola. Fato que logo me possibilitou vivenciar outra experiência 

profissional dentro do Núcleo de Educação Infantil Ipê Amarelo: a docência em uma 

turma de crianças com quatro anos de idade. Tarefa árdua, pois desafiou-me a 

buscar compreender uma outra lógica de planejamento e organização de atividades 

pedagógicas, com base nos interesses e curiosidades das crianças. Algo muito 

motivador, pois me ensinou o quanto as crianças têm a nos ensinar, e o quanto é 

rico o universo das percepções infantis sobre a realidade e o mundo a sua volta. 

Após algum tempo, passei em um concurso na Prefeitura Municipal de Júlio 

de Castilhos, e lá fui viver outras experiências, agora como professor de uma turma 

de crianças com cinco anos de idade na EMEI Dona Doralice e, posteriormente, 

como Supervisor Escolar desta mesma escola. Ser supervisor escolar possibilitou-

me analisar outra nuance da profissão professor, pois antes eu pensava para vinte e 

cinco, e agora eu deveria estar atento a cento e noventa e duas crianças e um grupo 

de professores. 

A partir desta experiência, logo fui convidado a viver outra, agora como 

Supervisor Escolar de uma escola de Ensino Fundamental, e ao mesmo tempo em 

que sentia o frio na barriga, novos pensamentos e velhas memórias escolares 

voltavam a minha cabeça. Pois parecia que estava voltando para onde tudo havia 

começado, o meu tempo de criança. 

O tempo passou, e hoje cotidianamente rememoro tais lembranças, e, aos 

poucos, começo a me dar por conta de que o tempo foi um dos delimitadores das 

experiências que vivi em cada um dos contextos educacionais. Seja ele o tempo de 

brincar, para brincar, tempo para desenhar e de desenhar, o tempo de estudar e 

para estudar, o tempo de formar-se professor e ser professor. 

Pode-se perceber que o tempo, mesmo sendo uma criação humana, atua 

frente à necessidade de sincronizarmos as nossas condutas e vidas em face aos 

territórios mais amplos e contextuais nos quais estamos inseridos. Esta 

previsibilidade de ações e a sequência das medições do tempo nos possibilita 

demarcar as atividades dentro de um mesmo código temporal, social e contextual.  

Nesse sentido, pode-se perceber que o tempo e a atividade humana estão 

correlacionados porque as medições do tempo possibilitaram ao homem estruturar a 

regularidade e a previsibilidade diante da própria vida, levando a sistematização de 

práticas contextuais, como por exemplo, a escola.  
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Cabendo ressaltar que aquilo 

que chamamos tempo é, em primeiro lugar, um marco de referência que 
serve aos membros de um certo grupo e em última instância, a toda 
humanidade, para instituir ritos reconhecíveis dentro de uma série contínua 
de transformações do respectivo grupo de referência ou também, de 
comparar uma certa fase de um fluxo de acontecimentos (ELIAS, 1984, 
p. 55). 

Ao adentrarmos a escola, o tempo se constitui como norteador das ações 

neste contexto, e os acontecimentos obedecem a uma cronologia, sejam eles a hora 

de iniciar e terminar a aula, a hora da atividade, a hora do lanche, a hora do recreio, 

etc. 

No entanto, é desafiador compreender a delimitação destes tempos, pois  

cada ser complexo é constituído por uma pluralidade de tempos, 
ramificados uns nos outros segundo articulações sutis e múltiplas. A 
história, seja a de um ser vivo ou de uma sociedade, não poderá nunca ser 
reduzida à simplicidade monótona de um tempo único, quer esse tempo 
cunhe uma invariância, quer trace os caminhos de um progresso ou de uma 
degradação (PRIGOGINE e STENGERS, 1997, p. 211). 

E, nesse aspecto, como a infância pode ser pensada no espaço escolar? 

Qual é o tempo de aprender e desenvolver-se como criança no espaço escolar? De 

certo modo, o que percebo é a linearidade com que a infância é pensada, no sentido 

de uma fase do desenvolvimento humano a ser desenvolvida, o qual o foco é 

“formar o adulto do futuro”. E a escola, refém destas percepções, deixa de pensar 

sobre como conceber a infância dentro de um contexto diverso constituído por 

tempos singulares e plurais, contínuos e descontínuos, previsíveis e imprevisíveis. 

A Modernidade marcou bem o tempo de ser e a especificidade da criança, 

embora tenha deixado de ver a criança como um adulto em miniatura, pautou o seu 

desenvolvimento em face às teorias psicológicas desenvolvimentistas, elencando 

marcos do desenvolvimento e habilidades que necessitam ser experienciadas em 

cada fase da vida. Assim, dividimos as crianças; as separamos, as antecipamos, as 

classificamos, e as divisões são cada vez mais detalhadas e sofisticadas (KOHAN, 

2007).  

De acordo com este autor, os aportes teóricos da História e da Psicologia têm 

se constituído como dispositivos que fixam a infância em torno de determinada 

temporalidade (KOHAN, 2007). A escola, como parte constitutiva do todo social, foi 

dividida em tempos e espaços determinados e estruturados e as crianças foram 
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hierarquizadas dentro deles. Os espaços e tempos fixos que buscam a 

homogeneização das turmas compreendem que é imperativo que todos estejam em 

um mesmo ponto do desenvolvimento para ocupar um determinado tempo em um 

determinado espaço. É a espacialização do tempo, onde o tempo passou a ser 

redutível ao espaço e pensado em função do espaço (VEIGA-NETO, 2002). 

Nesse sentido, o que se percebe é que o tempo da escola é diferente do 

tempo das crianças, pois existe a expectativa de que todas aprendam num 

determinado tempo definido como série/ano/ciclo/bimestre/trimestre, instituindo um 

paradigma homogeneizador que nega as diferenças (SAMPAIO, 2002). E 

as diferentes formas de perceber, de pensar, de sentir da criança passam a 
ser vistas como ausências de saber. Os caminhos percorridos pelas 
crianças, na maioria das vezes, desconhecidos para a escola, não são 
reconhecidos como passíveis de levar ao aprendizado. O que termina 
acontecendo é que as crianças que não acompanham o tempo da escola 
vão ficando para trás... [...] Na medida em que a criança não acompanha o 
“tempo” da sua turma, que é o “tempo” imposto pela escola, ela é posta de 
“lado”. A criança se perde no tempo, deixando de existir para a escola e 
para a professora como se o tempo para ela parasse (SAMPAIO, 2002, 
p. 186-187). 

A linearidade do tempo escolar faz com que as crianças que não se 

enquadram nele sejam consideradas como “diferentes”, desqualificando as outras 

formas de vivenciar o tempo em prol de uma única forma de compreendê-lo. E as 

crianças que não aprendem no ritmo esperado pela escola, por exemplo, estão 

sempre sendo comparadas àquelas que conseguem acompanhá-lo.  

Desta forma, considerar o tempo na Atualidade implica em deslocar o olhar da 

escola do produto (aprovação/reprovação) para se identificar com o 

desenvolvimento, ou seja, com o processo de aprendizagem que pode realizar 

(SAMPAIO, 2002). Tendo o cuidado para que o tempo de ensinar e aprender não 

sejam reduzidos aos processos de aprendizagem e o espaço da sala de aula. 

A escola trabalha com a concepção de aprendizagem que entende o 
aprender vinculado ao desempenho cognitivo e habilidades adquiridas pelos 
alunos. Desempenhos e habilidades predefinidos pela escola e/ou pelo 
sistema educacional considerados universais, devendo ser atingidos em 
determinado tempo escolar (SAMPAIO, 2002, p. 188). 

Nesse aspecto, o que se pode perceber é que a uniformidade presente na 

organização escolar não leva em conta o contexto social no qual a instituição e as 

crianças estão inseridas. E a diversidade de situações a que a escola está envolvida 
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vai de encontro à linearidade do planejamento escolar, do currículo, do calendário 

letivo e do processo do ensino e aprendizagem. O tempo pedagógico é fragmentado 

através das atividades da instituição balizadas pelo calendário como: os períodos 

festivos e comemorativos, avaliações, planejamentos, reuniões, férias, provas e 

outros (TEIXEIRA, 2004). 

Embora o tempo siga seu curso, temos de tomar consciência de que nosso 
tempo deve ser algo próprio, algo que nos ocorre e em que podemos intervir 
ativamente, convertendo-o em um tempo vivido e sentido e 
conscientemente assumido por cada um de nós (GÓMEZ, 2004, p. 50). 

No entender de Coelho (2013), tempo é continuidade, e ao concebê-lo como 

diverso e plural, somo desafiados a pensar nas atividades de sala de aula como 

momentos de construção e de reflexão, de intervenção e produção do inédito para 

cada sujeito. O tempo de sala de aula deixa de ser aquele tempo de cumprir com as 

obrigações, de realizar atividades que se destinam a preencher a carga horária. 

Assim, frases como “eu tenho que vencer a lista de conteúdos”; ou “o Fulano 

não presta atenção, só quer brincar”; ou “aqui na escola se estuda e realiza as 

atividades, brincar é em casa”, entre outras; embora ainda estejam presentes nos 

discursos docentes, passam a ser tensionadas, e a hora do recreio, que continua 

sendo o momento mais tumultuado da escola, poderia passar a ser visto como um 

tempo de aprendizagem e de brincar livremente. 

Nesse sentido, lembro que enquanto atuava como Professor e Supervisor 

Escolar na Educação Infantil percebia cotidianamente a importância do lúdico e dos 

jogos simbólicos para o desenvolvimento das crianças. No entanto, ao atuar nos 

Anos Iniciais percebo que tais momentos de construção e brincadeiras estão cada 

vez mais escassos e, muitas vezes, as crianças terão que esperar até o próximo dia 

ou o próximo recreio para brincar novamente. Mas, por quê? 

Assim, vejo a relevância de realizar esta pesquisa no sentido de potencializar 

as reflexões sobre a organização e dinamização destes tempos dentro do espaço 

escola. O tempo de aprender e ser criança, suscitando reflexões que possam servir 

para aqueles que trabalham com a infância e a sua educação nos dias de hoje, 

contribuindo para a formação e aprimoramento profissional docente.  

Portanto, ao compartilhar minhas memórias e minhas percepções sobre o 

tempo, situo a minha dissertação cujo tema está situado nas concepções sobre a 

escola pela ótica das crianças em meio à transição da Educação Infantil para o 
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Ensino Fundamental. Nesse sentido, muitos ainda são os desafios para entender a 

complexa e multifacetada dinâmica da constituição social da infância e do papel que 

a escola vem realizando diante desta invenção da modernidade. Além do mais, 

percebe-se também que poucos são os estudos sobre o ponto de vista das crianças 

em relação ao que pensam sobre a escola, a sua organização, sobre a Educação 

Infantil e os primeiros anos do Ensino Fundamental, etc. 

Considerando esta temática a partir do paralelo entre os dois contextos 

educativos - Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental - e as 

experiências advindas destes espaços, aos olhos da criança, tem-se a oportunidade 

de reunir novos elementos teóricos que subsidiarão novas reflexões sobre as 

práticas pedagógicas que estamos instituindo em nossas escolas, bem como as 

concepções sobre o tempo que estamos materializando cotidianamente dentro das 

nossas salas de aula. 

Nesse sentido, este estudo tem por objetivo investigar as percepções sobre a 

escola, evidenciadas por uma turma pré-escolar do município de Júlio de 

Castilhos/RS, na transição entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, 

caracterizando, pela ótica das crianças, o processo de escolarização vivenciado por 

elas na Educação Infantil e posteriormente no 1º ano do Ensino Fundamental. Bem 

como, averiguar, a partir das percepções infantis, alguns dos elementos que 

constituíram a transição delas entre a Educação Infantil (pré-escola) e o Ensino 

Fundamental (1º ano). 

Assim, inicialmente serão apresentadas algumas reflexões sobre a escola, as 

infâncias, a produção das culturas infantis e o processo de escolarização no Ensino 

Fundamental de Nove anos.  
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2 ESCOLA, INFÂNCIAS E AS CULTURAS INFANTIS 

 

Com a promulgação da Lei nº 11.274/2006, que dispõe sobre a duração de 

nove anos para o Ensino Fundamental, as crianças de seis anos de idade, que antes 

desta Lei eram atendidas em Escolas de Educação Infantil, passaram a frequentar o 

1º ano do Ensino Fundamental. Com a finalidade de assegurar-lhes maiores 

oportunidades de ensino e de aprendizagem, atreladas a um maior tempo de 

escolarização. 

Essa exigência, além de colocar em xeque as especificidades das diferentes 

etapas de ensino – Educação Infantil e Ensino Fundamental –, estimula a reflexão 

sobre as concepções e os contextos socioculturais que envolvem as diferentes 

infâncias, vinculadas a estas mudanças legislativas. Infâncias, pois “no singular, a 

infância seria um conceito, uma representação, um tipo ideal a caracterizar 

elementos às diferentes crianças” (KUHLMANN JR., 2002, p. 7), tornando a criança 

uma categoria genérica. 

A partir do exame da produção existente sobre a história da infância, 

percebemos que a preocupação com a criança se encontra presente somente a 

partir do século XIX, tanto no Brasil como em outros lugares do mundo. No entanto, 

mesmo a infância constituindo-se numa demanda social desde o século XIX, 

estudos apontam que até o início da década de sessenta a história da infância e a 

história da educação pareciam ser dois campos distintos e inconciliáveis de 

pesquisa (ARIÈS, 1973). 

Com a publicação em 1960, da obra de Ariès (sobre a História social da 

infância e da família) os historiadores da educação começaram a perceber a 

necessidade de reestruturar o campo de investigação, pois, até este período, poucos 

haviam demonstrado algum interesse pelo tema da infância ou o tinham colocado 

como objetivo de suas pesquisas. Segundo Ariès (1973), a história da infância e as 

questões da aprendizagem humana já estavam relacionadas tanto na perspectiva 

conceitual quanto social. 

Desta forma, para investigarmos as dimensões da transição da Educação 

Infantil para o Ensino Fundamental, foi necessário inicialmente retomar os caminhos 

da invenção da infância e a sua institucionalização no espaço escolar, 

compreendendo a criança como sujeito histórico e de direitos, pois “ao vê-las como 

sujeitos de direitos superamos a identidade única que lhes foi atribuída e que afirma 
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sua incompletude com relação ao adulto, tomando-as como um vir-a-ser” (FARIA, 

2002, p. 10). 

Assim, inicialmente apresentamos uma reflexão teórica a respeito do 

surgimento das concepções de infância que passam a contemplar as 

particularidades do desenvolvimento infantil, as culturas infantis e o processo de 

escolarização da infância. 

 

2.1 A INFÂNCIA COMO CONSTRUÇÃO SOCIAL E AS CULTURAS INFANTIS 

 

Para iniciar este tópico utilizaremos as contribuições da sociologia da infância, 

campo de estudo que, segundo Sarmento (2005b) objetiva investigar a sociedade a 

partir de uma perspectiva que dota as crianças como sujeitos, indivíduos da 

pesquisa sociológica, ampliando o conhecimento não apenas sobre a infância, mas 

também sobre a sociedade. Nesse aspecto, Sarmento delimita as diferenças 

semânticas e conceituais entre infância e criança, elucidando que criança refere-se 

ao sujeito concreto que integra essa categoria geracional, enquanto infância significa 

a categoria social do tipo geracional. Assim,  

a infância é independente das crianças; estas são os actores sociais 
concretos que em cada momento integram a categoria geracional; ora por 
efeito da variação etária desses actores, a “geração” está continuamente a 
ser “preenchida” e “esvaziada” dos seus elementos constitutivos concretos 
(SARMENTO, 2005b, p. 4). 

Gouvêa (2003) destaca que a infância, enquanto objeto de pesquisa no 

campo da história, tem produzido investigações desde o século XIX; entretanto, 

salienta que é na década de 1960 que o pesquisador Phillipe Ariès sistematizou de 

modo mais categórico os estudos sobre a história da infância. E é a partir dessa 

produção que a infância passou a ser compreendida como construção social, e a 

criança passa a fazer parte da produção historiográfica, ampliando as concepções 

pautadas nas características biológicas e psicológicas.  

A autora, também salienta que o trabalho de Ariès (1973) objetivou entender a 

constituição histórica do conceito moderno de infância, idealizado como uma idade 

diferenciada do adulto a partir da noção moderna de infância e o lugar social que a 

criança assumiu na família burguesa. Essa pesquisa influenciou inúmeras 

investigações que abordam a constituição do constructo social, afirmando a 
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especificidade da criança ao longo da história, bem como a composição de práticas 

materiais e simbólicas tomadas para seu cuidado e proteção, esboçando o que Áries 

(1973) qualifica de “sentimento de infância”. 

Nesse sentido, a investigação sobre a infância, concebida como um 

fenômeno sociocultural, repercutiu no interior da produção historiográfica e teve 

profundo impacto nas ciências voltadas para estudo e intervenção na 

infância como a pedagogia e a psicologia. Tais ciências fundaram seu saber 
sobre a infância no ideário de uma distinção “natural” entre a infância e 
idade adulta, distinção tradicionalmente absolutizada e reificada nessa 
produção científica (GOUVÊA, 2003, p. 190). 

Para Gouvêa (2003), os estudos sobre a história da infância flexibilizaram a 

construção de outro olhar sobre a temática, superando algumas limitações teórico-

metodológicas presentes no estudo de Ariès (1973). Sarmento (2005a) 

complementa que, em todas as épocas, instituíram-se imagens sobre a infância e, 

em diferentes períodos históricos, diferentes foram os papéis sociais atribuídos a 

ela. O que remete ao fato de que a infância é uma construção social, que possui 

perspectivas sincrônicas, conforme a localização geográfica, as religiões, a etnia, a 

classe social, o gênero, etc., e também perspectivas diacrônicas, historicamente 

construídas e transformadas no decorrer dos anos. Cabendo destacar que essas 

variáveis sofrem constantes modificações, produzindo assim, muitas “infâncias”. 

Com base nas reflexões de Sarmento (2005a), pode-se inferir, ainda, que as 

crianças compõem uma categoria social geracional, e que, dessa forma, elas 

vivenciam experiências diferenciadas ao longo dos anos. Assim, a infância vivida 

pelo pai não é a mesma vivida pelo filho, pois cada geração é exposta a um conjunto 

específico de acontecimentos sociais que contribuem para determinar seu modo de 

ser e viver. 

A “geração” é um constructo sociológico que procura dar conta das 
interacções dinâmicas entre, no plano sincrónico, a geração-grupo de idade, 
isto é, as relações estruturais e simbólicas dos actores sociais de uma 
classe etária definida e, no plano diacrónico, a geração - grupo de um 
tempo histórico definido, isto é o modo como são continuadamente 
reinvestidas de estatutos e papéis sociais e desenvolvem práticas sociais 
diferenciadas os actores de uma determinada classe etária, em cada 
período histórico concreto (SARMENTO, 2005b, p. 05). 

Entretanto, Rosemberg (2002) chama a atenção para o fato de a visão 

adultocêntrica se manter em muitas culturas, na qual a sociedade é organizada por e 
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para adultos. Estes são considerados os emissores, o qual ensinam as crianças, que 

são receptores passivos, pois são compreendidas como um vir a ser (ROSEMBERG, 

2002). 

Ao lado disso, Tonucci (2002) salienta que algumas vezes, para a criança é 

apresentado o modelo de adulto como algo a ser atingido o mais rápido possível, 

pois pais e professores concebem a criança como um indivíduo que deve ser 

educado para o futuro, que seu valor está naquilo em que irá se transformar. Dessa 

forma, entendemos que o conhecimento e a capacidade da criança são inferiores 

aos do adulto, e serão ampliadas gradual e lentamente durante os primeiros anos de 

vida. 

Nesse sentido, segundo Zeiher (2004) a sociologia da infância não tem como 

primazia a problemática pedagógica de como as crianças devem desenvolver-se, 

quem se tornarão, ou de como devem viver o hoje, mas se interessa, de fato, pelo 

como elas vivem efetivamente a infância. Ou seja, a sociologia da infância busca 

estudar as condições sociais em que vive e interage um grupo de sujeitos ativos 

que, desde o nascimento, modifica e é modificado pelo ambiente. 

Consequentemente, as pesquisas desenvolvidas com base no campo da 

sociologia da infância têm como objetivo a compreensão das próprias crianças sobre 

a sociedade. Assim, elas são vistas como atores sociais competentes, capazes de 

negociar, compartilhar, reproduzir e criar cultura na convivência com os adultos e 

seus pares. 

Kramer (2003) defende que as crianças são sujeitos sociais e históricos, que 

produzem cultura e são nela produzidas. Ou seja, “as crianças são atores sociais 

que participam do processo de formação e transformação das regras, da vida social” 

(PRADO, 2005, p. 683) e produzem cultura. 

Desse modo, o processo de transformação da criança até o adulto, para além 

de um fenômeno biológico, é um processo cultural por meio do qual o indivíduo se 

insere no mundo social como um sujeito de direitos (GOUVÊA, 2004). Nessa 

direção, como auxílio para compreender com mais riqueza as culturas infantis, 

destaca-se as contribuições de Pinto (1997) que apontam os seguintes espaços de 

expressão da cultura infantil: 

− Rede de amigos; grupos de pertença, incluindo as relações internas e a 
respectiva organização; fenômenos de liderança, de pertença e exclusão; 
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− Expressões culturais infantis, incluindo tipos de brincadeiras, de canções 
e de jogos, modos e tempos em que são realizados, a definição das regras 
e a sua transmissão no tempo e no espaço; 
− Novos papéis de criança na vida doméstica, nomeadamente os 
decorrentes do trabalho fora, quer do pai quer da mãe: tempos que elas 
podem gerir por sua conta; tempos passados sozinhas em casa e formas de 
os gerir e significar; com participação nas tarefas domésticas e no cuidado 
de irmãos mais novos; 
− Relações na vida familiar: relações entre irmãos: alianças, hostilidades e 
tácticas, entre si relativamente entre aos pais; capacidade de iniciativa; 
acesso a espaços próprios e respectiva manutenção e gestão; 
− Linguagem: formas específicas de comunicação oral e corporal; criação e 
uso de vocabulário; 
− Influências sobre os adultos: tácticas e estratégias; conflitos e 
negociações práticas de consumo; 
− Condições de vida das crianças, tendo nomeadamente como referencial o 
quadro de direitos que a Convenção dos Direitos da Criança, de 1989, veio 
consagrar; 
− Modos diferenciados como as crianças usam, se apropriam e atribuem 
sentido aos espaços, tempos, serviços e lógicas das instituições criadas 
pela sociedade adulta para socialização dos mais pequenos (PINTO, 1997, 
p. 65-66). 

Com base nas contribuições da autora, compreendemos que as culturas 

infantis podem ser analisadas nas brincadeiras, nos jogos e na interação com 

adultos e crianças, pois as crianças não recebem passivamente a cultura, elas 

interferem, reproduzem e produzem cultura, estabelecendo uma intensa relação com 

o mundo que as cercam, atribuindo significados próprios aos acontecimentos 

cotidianos. 

Sarmento (2005a) destaca que todas as crianças, desde muito pequenas, 

possuem múltiplas linguagens (gestuais, plásticas, musicais, orais, etc.), as quais 

possibilitam inúmeras formas de se expressar, interagir, interpretar e influenciar o 

meio social. 

A infância não é a idade da não-fala: todas as crianças desde bebês têm 
múltiplas linguagens (gestuais, corporais, plásticas e verbais) porque se 
expressam. A infância não é a idade da não-razão: para além da 
racionalidade técnico/instrumental, hegemônica na sociedade industrial, 
outras racionalidades se constroem, designadamente nas interacções entre 
crianças, com a incorporação de afectos, da fantasia e da vinculação ao 
real. A infância não é a idade do não trabalho: todas as crianças trabalham, 
nas múltiplas tarefas que preenchem os seus quotidianos, na escola, no 
espaço doméstico e, para muitas, também nos campos, nas oficinas ou na 
rua. A infância não vive a idade da não-infância: está aí, presente nas 
múltiplas dimensões que a vida das crianças (na sua heterogeneidade) 
continuamente preenche (SARMENTO, 2005a, p. 25). 

Segundo Prado (2002), a cultura infantil, fruto da dinâmica social identificada 

nos espaços das brincadeiras e permeada pela cultura do adulto, é perceptível por 
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pensamentos e sentimentos não apenas verbalizados, mas também por meio de 

imagens e impressões. 

Dessa forma, notamos que as culturas infantis não se resumem à mera 

imitação, mas consistem na capacidade das crianças de transformarem a natureza 

e, no interior das relações sociais, estabelecerem múltiplas relações com seus 

pares, com crianças de outras idades e com adultos, criando e recriando novas 

brincadeiras e novos significados  

 

2.2 INFÂNCIAS, ESCOLARIZAÇÃO E O ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE 

ANOS 

 

A infância, ao longo do tempo, tem sido acolhida em diferentes instituições, 

tempos e espaços. Em uma dinâmica contínua de construção de diferentes 

concepções sobre a sua identidade, as inúmeras culturas, e também da 

necessidade de um processo de escolarização para ela. Gouvêa (2004) esclarece 

que  

a emergência de um tempo escolar, nas sociedades ocidentais, com o 
advento da Modernidade, relaciona-se com a definição de um marco 
cronológico no decorrer da vida do indivíduo, ao longo do qual este deveria 
inserir-se na escola, a chamada idade escolar. Esse marco não constitui um 
recorte absoluto, mas é fruto de uma construção histórica, ao longo da qual 
se modificaram os parâmetros de sua definição. Para analisar essa relação, 
cabe compreender a produção da representação da infância como período 
de formação para a vida adulta, no interior da instituição escolar, de acordo 
com princípios pedagógicos característicos de tal instituição. Princípios 
esses centrados no pressuposto da educabilidade desse período de vida. 
[...] A identidade do aluno produziu-se superposta à identidade geracional 
(GOUVÊA, 2004, p. 265-268). 

Nesse sentido, o sujeito criança assumiu a posição de sujeito aluno em um 

tempo e em uma instituição específicos. A definição jurídica da idade de entrada e 

permanência das crianças na escola é um processo de construção histórica, que 

incide sobre sujeitos sociais concretos: as crianças se situam em uma idade da vida, 

em um tempo de aprender (GOUVÊA, 2004) a ser realizado nos espaços escolares.  

No caso brasileiro, essa construção aconteceu apoiada, entre outros 

aspectos, na legislação educacional e nas políticas públicas. Já a partir do século 

XIX, no Brasil, começa a ser construída a obrigatoriedade da frequência à escola. 

Ao longo do século XIX e nos anos seguintes, a legislação que regulamenta a 

educação no Brasil sofreu várias transformações, nem sempre mantendo a 
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obrigatoriedade escolar, que é apenas regulamentada em nível federal na 

Constituição de 1934. A Lei nº 4.024, de 1961, estabelecia quatro anos de 

obrigatoriedade escolar. Somente na Emenda Constitucional de 1969, entretanto, 

afirma-se a educação como direito de todos e dever do Estado. Atualmente, a 

legislação vigente (Constituição Federal de 1988; Emenda Constitucional 14, 1996; 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 1996; Código Penal, 1940; Estatuto da 

Criança e do Adolescente, 1990) afirma a obrigatoriedade do ensino fundamental 

como direito da criança, responsabilidade da família e do poder público.  

Recentemente, as Leis Federais 11.114/2005 e 11.274/2006 instituíram uma 

nova organização do Ensino Fundamental, a ser iniciado aos seis anos de idade e 

com duração de nove anos, provocando inúmeros debates no campo acadêmico. 

Em maio de 2005, a lei 11.114/05 alterou o artigo 6º da LDBEN, tornando obrigatória 

a matrícula da criança de seis anos de idade no ensino fundamental. Esta lei 

modificou a idade de ingresso no ensino fundamental, mas não ampliou sua duração 

para nove anos. Somente em fevereiro de 2006 a lei 11.274/06, alterou os artigos 

29, 30, 32 e 87 da LDBEN, ampliando de oito para nove anos a duração do ensino 

fundamental, com matrícula obrigatória aos seis anos de idade. 

Com base na legislação apresentada, o Conselho Nacional de Educação 

expediu Pareceres para orientar a implantação do ensino fundamental de nove anos. 

Nesse sentido, o Parecer 6/2005, que visa o estabelecimento de normas nacionais 

para ampliação do ensino fundamental para nove anos de duração, determinou que 

os sistemas de ensino deverão fixar as condições para a matrícula de 
crianças de 6 (seis) anos, no Ensino Fundamental quanto à idade 
cronológica: que tenham 6 (seis anos) completos ou que venham a 
completar 6 (seis anos) no início do ano letivo (BRASIL, 2005, p. 10). 

Recentemente, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(2010) propõem que as crianças que completem seis anos após 31 de março sejam 

matriculadas na Educação Infantil. Essas negociações sobre a forma de se colocar 

em prática a nova organização da educação básica evidenciam que esse é um 

campo de disputas. Nesse sentido, torna-se imperativo entender a legislação como 

um discurso que instaura práticas e tensões no cotidiano das crianças, famílias e 

professoras. 

O princípio da obrigatoriedade escolar, de acordo com Cury, “significa uma 

intervenção dos poderes públicos no sentido de criar espaços de socialização que 
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conduzam a uma igualdade de oportunidades na oferta de conhecimentos básicos e 

na aquisição de valores básicos de referência” (2006, p. 667). Soares, nesse mesmo 

sentido, argumenta que: 

Não há como ter escola sem ter escolarização de conhecimentos, saberes, 
artes: o surgimento da escola está indissociavelmente ligado à constituição 
de “saberes escolares”, que se corporificam e se formalizam em currículos, 
matérias e disciplinas, programas, metodologias, tudo isso exigido pela 
invenção, responsável pela criação da escola, de um espaço de ensino e de 
um tempo de aprendizagem (SOARES, 2006, p. 20). 

O processo de escolarização da infância, seja na Educação Infantil ou no 

Ensino Fundamental, coloca os sujeitos sociais frente a práticas específicas 

pertinentes a essas instituições, com tempos e espaços diferenciados, posicionando-

os em lugares socialmente demarcados. 

O documento Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das crianças 

de 0 a 6 anos à educação (BRASIL, 2006), estabelece as diretrizes da política 

nacional de Educação Infantil, e neste sentido, destacam-se algumas destas 

diretrizes: 

 - A educação e o cuidado das crianças de 0 a 6 anos são de 
responsabilidade do setor educacional.  
 - A Educação Infantil deve pautar-se pela indissociabilidade entre o cuidado 
e a educação. 
 - A Educação Infantil tem função diferenciada e complementar à ação da 
família, o que implica uma profunda, permanente e articulada comunicação 
entre elas.  
 - O processo pedagógico deve considerar as crianças em sua totalidade, 
observando suas especificidades, as diferenças entre elas e sua forma 
privilegiada de conhecer o mundo por meio do brincar.  
 - A política de Educação Infantil em âmbito nacional, estadual e municipal 
deve se articular com as de Ensino Fundamental, Médio e Superior, bem 
como com as modalidades de Educação Especial e de Jovens e Adultos, 
para garantir a integração entre os níveis de ensino, a formação dos 
profissionais que atuam na Educação Infantil, bem como o atendimento às 
crianças com necessidades especiais (BRASIL, 2006, p. 17). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, MEC, 

1999) estabeleceram no Artigo 3º, diretrizes I e III, aspectos fundamentais que 

devem ser contemplados na organização da Educação Infantil:  

I – As Propostas Pedagógicas das Instituições de Educação Infantil devem 
respeitar os seguintes Fundamentos Norteadores:  
a) Princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e 
do respeito ao bem comum;  
b) Princípios políticos dos direitos e deveres de cidadania, do exercício da 
criticidade e do respeito à ordem democrática;  
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c) Princípios estéticos da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da 
diversidade de manifestações artísticas e culturais. [...] 
[...] III – As Instituições de Educação Infantil devem promover em suas 
Propostas Pedagógicas, práticas de educação e cuidados, que possibilitem 
a integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, 
cognitivo/linguísticos e sociais da criança, entendendo que ela é um ser 
completo, total e indivisível. 

Além dessas diretrizes, os Parâmetros Nacionais para a Qualidade na 

Educação Infantil, traz mais algumas recomendações, sendo a primeira delas que “a 

prática pedagógica considere os saberes produzidos no cotidiano por todos os 

sujeitos envolvidos no processo: crianças, professoras e professores, pais, 

comunidade e outros profissionais” (BRASIL, 2006b, p. 27). 

Observamos, nos dois documentos supracitados (BRASIL, 1999; BRASIL, 

2006b), a sinalização de uma ênfase na dimensão lúdica no processo educativo das 

instituições de educação infantil e o reconhecimento da associação entre cuidar e 

educar nesse nível de ensino. 

O Artigo 11º das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(BRASIL, 1999) estabelece: 

Art. 11º - Na transição para o Ensino Fundamental a proposta pedagógica 
deve prever formas para garantir a continuidade no processo de 
aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando as 
especificidades etárias, sem antecipação dos conteúdos que serão 
trabalhados no Ensino Fundamental. 

Neste mesmo documento também é feita uma menção explícita ao processo 

de aprendizagem das crianças, orientando, entretanto, que as práticas pedagógicas 

da Educação Infantil não antecipem os conteúdos do ensino fundamental.  

Esta preocupação já aparecia em 1997, no primeiro volume dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, MEC, 1997) referentes aos quatro primeiros anos 

do ensino fundamental, na qual refere a continuidade das práticas escolares nas 

transições dentro do próprio Ensino Fundamental, alertando que 

os professores realizem adaptações sucessivas da ação pedagógica às 
diferentes necessidades dos alunos, sem que deixem de orientar sua 
prática pelas expectativas de aprendizagem referentes ao período em 
questão (p. 43). 

Há uma única menção à Educação Infantil, confirmando a ênfase no processo 

de sistematização do conhecimento no Ensino Fundamental: 
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A ideia de um ensino guiado pelo interesse dos alunos acabou, em muitos 
casos, por desconsiderar a necessidade de um trabalho planejado, 
perdendo-se de vista o que deve ser ensinado e aprendido. Essa tendência, 
que teve grande penetração no Brasil na década de 30, no âmbito do ensino 
pré-escolar (jardim de infância), até hoje influencia muitas práticas 
pedagógicas (BRASIL, MEC, 1997, p. 31). 

A análise dos documentos citados indica ênfases distintas para cada nível de 

ensino. Essa configuração começa a ser repensada a partir do documento 

orientador Ensino Fundamental de nove anos – Orientações Gerais (BRASIL, MEC, 

2004), Ensino Fundamental de nove anos - Orientações gerais para a inclusão das 

crianças de seis anos (BRASIL, MEC, 2006a) e nos Subsídios para diretrizes 

curriculares nacionais específicas da educação básica (BRASIL, MEC, 2009).  

Nos dois primeiros documentos, incluiu-se uma discussão sobre a importância 

do lúdico também no Ensino Fundamental, além de orientar as escolas no sentido 

de “reorganizar a sua estrutura, as formas de gestão, os ambientes, os espaços, os 

tempos, os materiais, os conteúdos, as metodologias, os objetivos, o planejamento e 

a avaliação, de sorte que as crianças se sintam inseridas e acolhidas num ambiente 

prazeroso e propício à aprendizagem” (BRASIL, MEC, 2004, p. 22). No terceiro 

documento, propõe-se a revisão das diretrizes curriculares dos três segmentos da 

Educação Básica. E nas Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil (BRASIL, 

MEC, 2009) está incluído uma discussão acerca dos processos de aprendizagem 

das crianças (Artigos 3º, 6º, 7º, 8º, 9º) e avaliação do seu desenvolvimento 

(Artigo 10º). 

As orientações expedidas pelo Ministério da Educação, através de relatórios e 

documentos orientadores procuram chamar a atenção que a ampliação do Ensino 

Fundamental de oito para nove anos não deveria se limitar a uma medida puramente 

administrativa, compilando simplesmente os conteúdos das duas etapas da 

educação básica. E sim, deveria construir-se em uma proposta pedagógica coerente 

com as necessidades de desenvolvimento dos educandos, ou seja, as necessidades 

de desenvolvimento das crianças. 

A nova organização do Ensino Fundamental pode, assim, ser considerada 

como um marco nas políticas educacionais no sentido de provocar uma maior 

articulação e debate entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. Kramer 

(2006) propõe que essa articulação seja feita a partir da experiência do sujeito com a 

cultura. Ou seja, segundo a autora os desafios estão em “pensar a creche, a pré-
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escola e a escola como instâncias de formação cultural; o de ver as crianças como 

sujeitos de cultura e história, sujeitos sociais” (KRAMER, 2006, p. 810). Ou seja, a 

proposta é voltar-se para o sujeito infantil e suas especificidades, tanto no Ensino 

Fundamental quanto na Educação Infantil. 

Nesse sentido, ressaltamos que as crianças de faixa etária entre cinco e seis 

anos, que são os sujeitos dessa pesquisa, foram compreendidas a partir de suas 

singularidades e, principalmente, de seu direito de ser criança e viver a infância. E 

ao pensar sobre todos estes aspectos reitero a inquietação inicial da pesquisa no 

sentido de refletir que: em meio à transição da Educação Infantil para o Ensino 

Fundamental, estão sendo respeitados os direitos das crianças? Que infâncias estão 

sendo vividas nos espaços escolares - sejam eles na Educação Infantil ou no Ensino 

Fundamental? O que as crianças estão compreendendo por escola? 

Compreender as crianças, ouvi-las e considerar as suas especificidades, é 

imprescindível para a organização do trabalho pedagógico, por isso é relevante 

compreendermos a necessidade de agregar aos saberes sobre a infância e as 

crianças, adquiridos na formação acadêmica e na experiência profissional, os 

conhecimentos adquiridos por meio de diálogo com as crianças concretas que 

freqüentam a instituição. 
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3 O PERCURSO SEGUIDO: CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

Enquanto vivenciava a minha prática profissional no contexto escolar, 

pequenos flashes do meu tempo de criança confrontavam os meus pensamentos, e 

agora como Supervisor Escolar dos Anos Iniciais começo a realizar alguns 

comparativos com o que vivenciei enquanto criança-aluno na minha infância. Nesse 

sentido, pude perceber que a prática investigativa pode ser associada a “cordões 

que ligam entre si as práticas de um mesmo campo empírico em sua continuidade 

histórica, e ao mesmo compasso, os entrelaçam com cordões que vinculam e 

conduzem os entendimentos que de tais práticas se alcançam no campo teórico” 

(MARQUES, 2006, p. 104). 

E o tempo para a elaboração e implementação da pesquisa fica repleto de 

indagações e pensamentos. E ao colocá-los no papel iniciou-se uma conversa com 

interlocutores invisíveis, imprevisíveis, sequer imaginados de carne e osso, mas 

sempre ativamente presentes (MARQUES, 2006). 

Ao pensar na investigação, lembro que Gamboa (2012, p. 27-28) elucida que 

esta palavra vem do verbo latim vestígio, que significa “seguir pistas”. Portanto, 

transcende a busca de algo a partir de vestígios. Desta forma, ao elaborar esta 

pesquisa foi indispensável organizar procedimentos metodológicos que orientaram o 

desenvolvimento do estudo, uma vez que “a pesquisa é desenvolvida mediante o 

concurso dos conhecimentos disponíveis e a utilização de métodos, técnicas e 

outros procedimentos científicos” (GIL, 2002, p. 17). 

No entanto, não se pode resumir a prática da pesquisa em algo técnico, 

dissociado da realidade investigada, uma vez que representa um processo de 

aprofundamento da experiência e da organização/sistematização do saber, 

operando-se através de rupturas que abrem novas perspectivas a partir de novos 

instrumentos conceituais e operativos (MARQUES, 2006). Além do mais, pesquisar 

pressupõem captar o significado dos fenômenos, saber ou desvendar seu sentido ou 

seus sentidos, esclarecendo que a compreensão supõe uma interpretação, uma 

maneira de conhecer seu significado (GAMBOA, 1997). 

Desta forma, neste capítulo apresentamos os elementos da pesquisa, como a 

temática, os objetivos, a abordagem metodológica, o contexto o qual a pesquisa foi 

desenvolvida, os sujeitos que fizeram parte do estudo, além dos instrumentos 
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utilizados para a coleta dos dados e as categorias de análise encontradas após a 

análise e discussão desses referenciais. 

Nesse sentido, ao propormos investigar as percepções infantis sobre a escola 

em meio à transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, utilizando 

como referência as experiências vividas pelas próprias crianças ora na pré-escola, 

ora no 1º ano do Ensino Fundamental, este estudo se propõe a reunir novos 

subsídios que possibilitem outras reflexões acerca das percepções infantis sobre a 

escola em face à transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental. 

Logo, a possibilidade de pensar e identificar alguns elementos que constituem 

a transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental a partir das percepções 

das crianças, permitiu definir como tema de pesquisa as percepções infantis sobre 

a escola e a transição entre Educação Infantil e o Ensino Fundamental, e como 

temática investigativa: 

 

As percepções infantis de uma turma pré-escolar, da rede municipal de Júlio de 

Castilhos, sobre a escola em meio à transição da Educação Infantil para o Ensino 

Fundamental. 

 

Assim, demarcando um campo específico de desejos e esforços por conhecer 

(MARQUES, 2006), formulou-se a seguinte questão de pesquisa: 

 

 Quais percepções sobre a escola as crianças de uma turma pré-

escolar, da rede municipal de Júlio de Castilhos/RS, evidenciam no 

decorrer da transição entre a Educação Infantil e o Ensino 

Fundamental? 

 

3.1 OBJETIVOS 

 

3.1.1 Objetivo geral 

 

 Investigar as percepções sobre a escola evidenciadas por uma turma pré-

escolar do município de Júlio de Castilhos/RS, na transição entre a 

Educação Infantil e o Ensino Fundamental. 
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3.1.2 Objetivos específicos 

 

 Caracterizar, pela ótica das crianças, o processo de escolarização 

vivenciado por elas na Educação Infantil e posteriormente no 1º ano do 

Ensino Fundamental. 

 Averiguar, a partir das percepções infantis, alguns dos elementos que 

constituíram a transição delas entre a Educação Infantil (pré-escola) e o 

Ensino Fundamental (1º ano). 

 

3.2 PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

A investigação foi desenvolvida a partir da pesquisa qualitativa, realizada 

através de observações participantes, inicialmente em 2014 em uma turma de pré-

escola e, posteriormente, em 2015 em uma turma de 1º ano do Ensino Fundamental, 

o qual estavam matriculadas a maioria das crianças oriundas da turma pré-escolar 

observada em 2014. Segundo Gil (2002) a pesquisa é um procedimento racional e 

sistemático que objetiva proporcionar respostas aos problemas que são 

estruturados. E é desenvolvida mediante o diálogo entre os conhecimentos 

disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos, técnicas e outros procedimentos 

científicos. 

Desta forma, a partir da temática investigativa definiu-se como abordagem 

metodológica a pesquisa qualitativa, uma vez que esta busca compreender um 

fenômeno em meio ao mundo social e natural de relações e processos, e tem como 

ponto de partida a construção social da realidade em estudo, em meio às 

perspectivas apresentadas pelos indivíduos, fundamentadas em suas práticas do dia 

a dia e em seu conhecimento cotidiano sobre o assunto (FLICK, 2009). 

Minayo (1996) elucida que a pesquisa qualitativa incorpora a questão do 

significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, às relações e às 

estruturas sociais, cuja a preocupação é explicar os meandros das relações sociais 

e a tarefa do pesquisador é buscar a compreensão da realidade humana vivida 

socialmente, aprofundando-se no universo dos significados das ações e relações 

humanas. 

No entanto para que isso ocorra é necessário que o pesquisador assuma 

preliminarmente uma posição sem preconceitos, tendo uma “atitude aberta a todas 
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as manifestações que observa, sem adiantar explicações, nem conduzir-se pelas 

aparências imediatas, a fim de alcançar uma compreensão global dos fenômenos” 

(CHIZZOTTI, 2006, p. 82). 

Assim, ao propor este estudo pode-se perceber que na educação isso não é 

diferente, queremos pensar a realidade, e nesse exercício de pensar aparece à 

pesquisa, como forma de refletir sobre o que vai sendo investigado, acrescentando 

novas questões e proporcionando debates necessários ao momento que estamos 

vivendo. 

Nesse sentido, a pesquisa estruturou-se com base na abordagem qualitativa, 

a partir de um cunho etnográfico. Segundo André (2005, p. 25), “a etnografia é uma 

perspectiva de pesquisa tradicionalmente usada pelos antropólogos para estudar a 

cultura de um grupo social”, na busca pela resposta da seguinte pergunta “O que 

esta acontecendo aqui?”. 

Responder a essa pergunta permite fazer com que o familiar se torne 

estranho e o comum se torne problemático e, com isso, muitos dados se tornem 

visíveis e possíveis de serem sistematicamente documentados. Erickson (2001), 

além disso, argumenta que a ênfase ao significado local é essencial para a definição 

de etnografia que procura caracterizar o sentido do ponto de vista dos atores, dos 

participantes, daqueles que estão sendo pesquisados. Nesse sentido, ao fazer a 

pesquisa dentro da escola a partir de uma perspectiva etnográfica, permitiu chegar 

bem perto do contexto em que os sujeitos de pesquisa estão imersos, ou seja, 

possibilitou compreender a experiência escolar a partir da perspectiva das próprias 

crianças. 

Como se trata de uma pesquisa qualitativa de cunho etnográfico, definimos 

como técnica para conduzir o estudo, a observação participante, por ser uma 

investigação que se caracteriza por um período de interações sociais entre o 

investigador e os sujeitos. Para Lapassade (2001), a expressão observação 

participante tende a designar o trabalho de campo no seu conjunto, desde a 

chegada do pesquisador ao campo da investigação, quando, então, iniciam as 

negociações que lhe darão acesso a esse campo, até o término do estudo, depois 

de uma longa estada no cenário da pesquisa. 

Nesse sentido, compreendemos que a observação participante é ativa e é rica 

em detalhes. E desse modo, o pesquisador no contexto da observação participante 

pode interagir ativamente como membro em todas as atividades do grupo, 
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demonstrando habitualmente que sabe ver e ouvir atentamente, registrando o mais 

fielmente possível todas as informações pertinentes. 

Sobre o papel das crianças como sujeitos das pesquisas, Quinteiro (2005, 

p. 40-41) concebe a etnografia como a mais propícia para os estudos da infância, 

pois 

apesar de ser uma opção metodológica exigente, como já alertou Sarmento, 
parece constituir-se como recurso mais adequado, pois permite ao 
pesquisador: 1) a intimidade com o campo, devido a seu pertencimento; 2) 
sua participação nas formulações das crianças; 3) a observação de longo 
alcance, que poderá oferecer elementos para avaliar as possibilidades ou a 
viabilidade da coleta ou utilização da fala das crianças, sejam elas obtidas 
por entrevistas, testemunhos orais ou outros instrumentos metodológicos. 

A primeira parte da pesquisa de campo foi desenvolvida no segundo semestre 

de 2014, com uma turma de pré-escola da Escola Municipal de Educação Infantil 

Dona Cotinha. Esta escola foi escolhida por ser a mais central no município. No 

decorrer do período supracitado, frequentei e observei a turma uma vez por semana, 

totalizando vinte dias de observações e estas foram registradas no diário de bordo, 

instrumento no qual foram descritas as percepções, angústias, questionamentos e 

informações advindos das crianças no decorrer das observações através do uso 

diário de bordo. 

Nesta perspectiva, compreendemos que o uso do diário de bordo aproxima-se 

da concepção dos diários de aula do pesquisador Zabalza (1994). O qual é 

considerado como recurso para o desenvolvimento profissional permanente, 

instrumento de revisão e análise da própria prática, neste caso, da própria pesquisa, 

através de um processo de: a) tomada de consciência dos atos (percepção); b) 

aproximação analítica das práticas (análise); c) compreensão do significado das 

ações; d) introdução de mudanças; e) novo ciclo de atuação profissional. 

A segunda parte da pesquisa de campo foi desenvolvida no decorrer do ano 

de 2015, com uma turma de 1º ano na Escola Municipal de Ensino Fundamental Élio 

Salles. Nesta turma foram realizados vinte e dois dias de observações, em dias da 

semana variados, e ela foi escolhida por conter o maior número de crianças 

remanescentes da turma pré-escolar observada em 2014, pois dos vinte e um 

alunos matriculados na turma, seis crianças frequentaram a pré-escola na Escola 

Municipal de Educação Infantil Dona Cotinha, lócus no qual foi realizada a primeira 

fase da coleta de dados da pesquisa. As percepções destas seis crianças permitiram 
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fazer o paralelo entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental e, assim, a leitura 

dos elementos que constituíram a transição delas entre estas etapas de ensino. 

As observações das práticas pedagógicas ocorreram em sala de aula e nos 

demais espaços da escola, durante as quais, em alguns momentos também foram 

documentados através de algumas produções (desenhos) produzidos pelas 

crianças, o qual através de um pedido meu, a professora propunha estas produções 

em meio a algumas atividades que ela realizava em sala de aula com as crianças.  

Francischini e Campos (2008) revelam que o desenho, acompanhado das 

palavras, revela a cultura, a história, a imaginação e a fantasia das crianças. Nesse 

sentido, foi um recurso que possibilitou compreender melhor as percepções das 

crianças, pois ao desenhar, também pode-se ficar atento aos gestos e ações das 

crianças, analisando-os assim no contexto em que foi produzido. Gobbi (2005) 

percebe que, além das expressões faciais, temos de atentar também para o que é 

dito enquanto se produz o desenho. Para a autora, a interpretação mais fiel de um 

desenho não pode ocorrer separadamente da fala, pois permite perceber a 

expressão de quem o produziu. 

Assim, o desenho e a oralidade foram percebidos como reveladores de 

olhares e concepções dos pequenos sobre seu contexto social e cultural, 

constituindo-se em uma importante documentação pedagógica. Nesse sentido, a 

documentação pedagógica ocupou relevante espaço nesta pesquisa, pois 

representou o registro de práticas e experiências vividas no espaço escolar ou na 

sala de aula. E assim, possibilitou dar visibilidade ao trabalho das crianças, 

conferindo a ele legitimidade, permitindo compreendendo um pouco mais sobre as 

percepções delas sobre a escola e o processo de escolarização. 

Oliveira-Formosinho e Azevedo (2002) fazem referência a diversas 

modalidades de documentação, a saber: portfólios individuais (relacionados a áreas 

específicas e coletados de maneira sistemática, em intervalos específicos de 

tempo); produtos (individuais ou de grupo, tais como: falas das crianças, desenhos, 

escritas, fotos, construções, etc.); observações (feitas pelo educador e registradas); 

auto-reflexão da criança (falas das crianças, que indicam preferências e interesses); 

narrativas de experiências de aprendizagem (diário do professor, livros ou 

explanações para os pais, histórias das crianças). As diferentes formas de 

documentar o processo, ao serem revisitadas, possibilitam a reconstrução de 
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memória e a reflexão sobre o trabalho pedagógico, e no caso desta pesquisa, foi 

realizado através dos desenhos das crianças e das anotações no diário de bordo. 

 

3.3 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

Diante do uso da abordagem qualitativa de pesquisa suscita-se uma série de 

questionamentos ético-reflexivos decorrentes da interação do pesquisador com os 

partícipes da pesquisa. 

Segundo Lüdke (1986) um dos problemas éticos relacionado à pesquisa é a 

questão do sigilo das informações, uma vez que para conseguir certo tipo de dado o 

pesquisador necessita assegurar aos seus sujeitos de pesquisa o anonimato. Além 

do mais, na situação de entrevista, essa questão se torna particularmente 

proeminente, pois a garantia do sigilo pode estimular uma relação mais 

descontraída, mais espontânea, e consequentemente a revelação de dados que 

poderão comprometer o entrevistado se sua identidade não for protegida. 

Nesse sentido, esta pesquisa teve como primeira preocupação ética, a 

solicitação da Autorização Institucional da Secretaria Municipal de Educação de Júlio 

de Castilhos/RS para a realização da investigação (APÊNDICE C). Posteriormente, 

foi estruturar os critérios que embasarão a escolha da escola e a turma a ser 

observada por esta investigação, afim de evitar quaisquer dúvidas ou dubiedades. 

Nesse sentido, com base no mapeamento inicial foi escolhida uma turma de pré-

escola, em uma escola municipal de Educação Infantil, mais próxima ao centro da 

cidade, pois em sua grande maioria as escolas estão situadas na periferia da cidade. 

Com relação aos partícipes de pesquisa, inicialmente foi convidada a 

participar da pesquisa a professora da turma pré-escolar, a qual após a explicação 

sobre os propósitos da pesquisa assinou o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido/TCLE (APÊNDICE A). 

Os partícipes crianças da pesquisa, a fim de adotar procedimentos 

metodológicos que respeite as crianças e garanta a elas o direito de opinar e fazer 

suas escolhas a respeito de sua participação, inicialmente a turma foi informada da 

pesquisa pela professora regente, que apresentou o pesquisador, explicou o que ele 

iria fazer em sala de aula, e após, foi oferecido um material para que registrassem, 

individualmente, se gostariam de participar ou não, da pesquisa (APÊNDICE B), 

baseada em Dal Soto (2013), na qual foi descrita a conversa planejada e 
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desenvolvida, contendo dois símbolos que representavam o SIM (polegar para cima) 

e o NÃO (polegar para baixo) para que os escolhessem se queriam ou não participar 

da pesquisa. 

Após a adoção destas estratégias relacionadas ao pleno consentimento para 

a realização da pesquisa, os documentos obtidos e o projeto foi submetido ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFSM, do qual obteve o parecer aprovando-a e 

autorizando a sua realização (CEP/CONEP 24/07/2014). 

 

3.4 ANÁLISES DOS DADOS 

 

Segundo Lüdke e André (1986), “analisar os dados qualitativos significa 

“trabalhar” todo o material obtido durante a pesquisa, ou seja, os relatos de 

observação, as transcrições de entrevista, as análises de documentos e as demais 

informações disponíveis” (p. 45). Nesse sentido, o primeiro passo para a realização 

da análise de pesquisa é a organização dos dados de pesquisa, buscando identificar 

categorias, bem como estabelecendo relações através do processo reflexivo. 

De acordo com Rey (1999), 

o desenvolvimento de categorias é um momento essencial no tipo de 
pesquisa qualitativa que defendemos, pois se afirmamos que a pesquisa 
representa um processo de constante produção de pensamento, este não 
pode avançar sem os momentos de integração e generalização que 
representam as categorias, as que são essenciais para a construção teórica 
(REY, 2005, p. 120). 

Segundo Szymanski (2004, p.71), a “análise é o processo que conduz á 

explicação da compreensão do fenômeno pelo pesquisador”. Como consequência, o 

pesquisador tem que estar atento a todas as etapas do processo de pesquisa uma 

vez que cada parte desenvolvida tem grande importância nos resultados finais a 

serem obtidos.  

Assim, para a realização deste projeto foi utilizada a análise de conteúdo, que 

para Bardin (2009) é compreendida como um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens. Segundo o autor, a análise de conteúdo engloba três 

fases: 1) pré-análise, 2) exploração do material e 3) tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação. 
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Assim, inicialmente foram realizadas as observações nos espaços escolares, 

durante as quais foram efetuados registros no diário de bordo, gravador de áudio e 

alguns desenhos feitos pelas próprias crianças, com objetivo de tentar apreender 

melhor a realidade. Os registros permitiram documentar momentos, situações, 

ilustrar o cotidiano vivenciado e complementar as análises. É relevante lembrar que 

a observação teve como foco principal as interações entre criança/criança e 

criança/adulto, analisando as estratégias que as crianças criam para apropriarem-se 

dos processos educativos, em meio a transição da Educação Infantil para o Ensino 

Fundamental. E logo foi realizada a primeira fase, pré-análise (BARDIN, 2009), o 

qual buscou sistematizar as ideias iniciais colocadas pelo quadro referencial teórico 

proposto e estabelecer indicadores para a interpretação das informações coletadas. 

Concluída a primeira fase, acima descrita, partiu-se para a exploração do 

material, que constitui a segunda fase da análise (BARDIN, 2009). A exploração do 

material consistiu na construção das operações de codificação, considerando-se os 

recortes dos textos em unidades de registros (anotações do diário de bordo e os 

desenhos das crianças) e a classificação e agregação das informações em 

categorias simbólicas ou temáticas. 

A terceira fase da análise, segundo Bardin (2009), compreendeu o tratamento 

dos resultados, inferência e interpretação, consistindo em captar os conteúdos 

manifestos e latentes contidos em todo o material coletado (anotações do diário de 

bordo, documentos e desenhos). A análise comparativa foi realizada através da 

justaposição das diversas categorias existentes em cada análise, ressaltando os 

aspectos considerados semelhantes e os que foram concebidos como diferentes. 

Nesse sentido, buscamos entender o que é ser criança e viver a infância na 

escola de Ensino Fundamental, a partir das interpretações dos sujeitos que integram 

essa categoria social, e isso consistiu em “mais do que „dar voz‟, tratou-se, então, de 

escutar as vozes e observar as interações e situações sem abdicar do olhar do 

pesquisador. E assim, após o período de organização das informações coletadas, 

procurou-se agrupar os dados dentro das seguintes categorizações: 

 Entendimentos sobre a escola expressos pelas crianças; 

 O processo de escolarização vivenciado pela ótica das crianças; 

 Os elementos que constituem a transição da Educação Infantil para o 

Ensino Fundamental, pela ótica das crianças. 
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4 PERCEPÇÕES INFANTIS SOBRE A ESCOLA E O PROCESSO DE 

ESCOLARIZAÇÃO 

 

A determinação do tempo repousa, portanto, na capacidade humana de 
relacionar duas ou mais sequências diferentes de transformações, uma 
delas servindo de escala de medição do tempo para a outra ou as outras. 
Esse tipo de síntese está longe de ser elementar, uma vez que a sequência 
de referência pode ser profundamente diferente daquela a qual serve de 
escala de medida. As configurações sempre cambiantes que formam os 
corpos celestes são muito diferentes, à sua maneira, das configurações não 
menos mutáveis que os homens formam entre si (ELIAS, 1984, p. 60). 

Pensar o cotidiano escolar em meio ao processo de observação, reflexão e 

análise sobre os entendimentos expressados pelas crianças foi muito rico. Pode-se 

perceber que “o tempo” se fez presente, nas mais variadas formas, seja no contexto 

da Educação Infantil quanto no contexto dos Anos Iniciais, e o mesmo atuou como 

regulador para o desencadeamento de ações, atitudes e percepções dentro do 

espaço escolar. 

“Dizemos que „o tempo passa‟, referindo-nos às transformações contínuas de 

nossa vida ou das sociedades em cujo interior vivemos” (ELIAS, 1984, p. 61). No 

entanto, o tempo não existe em si mesmo, ele é antes de tudo um marco social, 

resultado de um longo processo de aprendizagem. 

Partindo desse pressuposto, o autor corroborara na construção histórico-

social segundo a qual o “tempo” foi produzido. Para ele, “a noção do tempo, decorre 

do fato de este representar uma síntese intelectual, um estabelecimento de relações 

entre acontecimentos, o qual se efetua num nível relativamente elevado” (ELIAS, 

1984, p. 61). Ou seja, o tempo, enquadrado pelo homem moderno na física, foi 

transformado num dado objetivo e mensurável, o qual possui uma função social 

reguladora da existência humana.  

Como pode-se perceber, o tempo, na perspectiva de Elias (1994), é uma rede 

de configuração fundamental de relações sociais desenvolvidas pela civilização. O 

valor dado a ele tende a ser fruto do próprio desenvolvimento social que fez dele um 

componente primordial para a regulação da vida em sociedade. Na Idade Moderna, 

como afirma o autor, a organização do homem em sociedade acabou conferindo aos 

indivíduos um número maior de atividades e encadeamento destas, assim como 

maior dependência e complexidade na rede de relações sociais. Tais fatores 

exigiram um denominador comum que regulasse tais relações, chamado "tempo".  
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O autor sinaliza que não foi a moeda que marcou a passagem da Idade Média 

para a Moderna, mas a mudança no ritmo e extensão do movimento que alterou 

qualitativamente a estrutura das relações humanas na sociedade. Assim, foi na 

transição da Idade Média para o Renascimento que se tem um fortalecimento do 

autocontrole individual das emoções e também do tempo (ELIAS, p. 208). Desse 

modo, a vigilância com o tempo e com as medidas temporais foram frutos dos 

processos de urbanização, comercialização e mecanização da sociedade, que 

acarretaram maior dependência do homem aos instrumentos criados para medir o 

tempo e menor dependência de medidas baseadas em fenômenos da natureza.  

Os aparelhos utilizados para a determinação do tempo, sejam eles quais 

forem, constituem-se em um encadeamento de acontecimentos observáveis, e 

nestas regularidades e seqüências das medições do tempo, é que se torna possível 

definir as atividades e as rotinas dentro de um mesmo código temporal. As medições 

do tempo possibilitaram que o homem tenha certa harmonia e previsibilidade diante 

da sua própria vida e sociedade, gerando assim, uma correlação entre tempo e 

atividades a serem desempenhadas. 

Desta forma, pensar o tempo dentro dessa rede de relações e desses modos 

de produção, como propõe Elias (1994), permite vislumbrar melhor a questão da sua 

importância na formação da sociedade moderna. Assim, é possível também pensar 

nas interações ocorridas nas instituições, e nas relações que há entre o tempo e a 

organização do espaço e das experiências escolares. 

Segundo Bondioli (2004), o tempo – compreendido como uma categoria 

cognoscitiva socialmente construída – engloba tanto a subjetividade individual como 

o conjunto dos significados culturais e sociais. Nessa perspectiva, para Bondioli 

(2004) o estudo do dia-a-dia educativo sugere prestar a atenção ao que acontece no 

espaço escolar e analisar o conjunto das práticas, das regras, dos hábitos, das 

rotinas, dos acontecimentos, das atividades e dos costumes característicos de 

determinados contextos, que, mesmo não estando sobre o controle direto dos 

agentes educativos, podem influenciar o processo de aprendizagem das crianças. 

Nesse sentido, a partir das observações realizadas foi proposta uma 

contextualização dos espaços escolares, tanto na Educação Infantil quanto no 

Ensino Fundamental, e da forma como o tempo foi dinamizado em tais espaços. 
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4.1 CONTEXTUALIZANDO A ESCOLA E O PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO, 

PELA ÓTICA DAS CRIANÇAS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL DONA COTINHA 

 

Desenho 1 – A Escola de Educação Infantil, na perspectiva de Arthur 

 

 

 
 
Foto 1: A Escola de Educação Infantil. 

 

A escola de Educação Infantil pesquisada iniciou suas atividades em 1981, e 

conta com 250 alunos matriculados, entre os turnos manhã e tarde. A professora da 

turma, formada em Pedagogia, trabalha nessa escola há um ano, e os alunos em 

sua maioria frequentavam a instituição desde o berçário. Artur ilustra o espaço 

escolar: composto por uma pracinha, localizada em frente à escola, a porta de 

entrada da escola e a organização interna da sua sala de aula - pequena, com 

quatro grandes mesas, cada mesa acompanhada de quatro ou cinco cadeiras, o 

qual as crianças realizam a maior parte das atividades dirigidas e refeições. Na 

representação, há uma televisão, um grande armário com alguns brinquedos, jogos 

e materiais escolares, e nas paredes havia alguns cartazes e trabalhos expostos das 

próprias crianças. 
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Desenho 2 – O dia-a-dia da sala de aula na perspectiva de Manuela 

 

 

Para iniciar a análise dos dados, partiu-se das seguintes perguntas: como o 

dia a dia da turma era organizado? Quando, onde e quais atividades foram 

desenvolvidas pela turma? Para isso, inicialmente foi transcrito um fragmento do 

Diário de Bordo que retrata um pouco da rotina vivida pela turma: 

Segunda-feira: as crianças foram recepcionadas com filme na televisão, e a 
medida que iam chegando foram conversando sobre o seu final de semana. 
Após o lanche tiveram atividade de música e realizaram a releitura da obra 
de arte “O Grito”. Para a isso, a professora escureceu a sala, para dar um 
clima mais apavorante e aproveitou a oportunidade para conversar com as 
crianças sobre a questão do medo, e nisso apresentou a obra que retrata 
um pouco deste sentimento. Inicialmente foi solicitado que as crianças 
observassem a textura da obra de arte, ora parecendo nuvem ora 
parecendo mar com várias curvas, e foi combinado que primeiramente seria 
produzido o fundo da obra de arte utilizando giz oleoso. As crianças foram 
muito atentas aos detalhes, e a grande maioria soube explorar a técnica. 
Após a atividade a sala de aula foi organizada, as crianças brincaram com 
os brinquedos ali existentes, lavaram as mãos e almoçaram. Após o almoço 
escovaram os dentes e foram brincar na pracinha. Terça-feira: as crianças 
foram recepcionadas com filme na televisão, e após lavar as mãos 
realizaram o lanche. Após, foi realizada a roda de conversa, onde ouviram a 
história do Curupira e conversaram sobre a necessidade de existir um 
protetor para as florestas. Para finalizar foi proposta uma atividade de 
registro sobre o que mais chamou a atenção na história. Após as crianças 
brincaram na sala de aula, lavaram as mãos, almoçaram e escovaram os 
dentes. Depois foram brincar na pracinha da escola (Diário de Bordo, 
18/08/2014). 

Para a análise do contexto, tomamos o registro destes dois dias como 

representativo do que predominava nos demais dias de aula. A partir das 

observações antes descritas, pode-se perceber a forma como o tempo está 

institucionalizado neste espaço escolar, seja dentro ou fora da sala de aula. Para 

melhor visualizarmos esta questão, realizamos um mapeamento das atividades 

desenvolvidas e dos espaços utilizados pela turma na escola de Educação Infantil. 
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O gráfico 1 representa a forma como o tempo foi organizado na rotina diária 

da escola de Educação Infantil, permitindo visualizar as atividades realizadas pela 

turma e o seu tempo de duração. 

 

Gráfico 1 – Distribuição do tempo na escola de Educação Infantil 

 

 

O Gráfico 1 permite compreender a rotina da turma por meio da organização 

do tempo e das atividades propostas. Essas atividades eram realizadas na maioria 

das vezes na sala de aula, com exceção do momento de higiene e pracinha. Esse 

uso do tempo seguiu um padrão comum, identificado a partir das observações no 

cotidiano dessa turma, levando à conclusão de que o dia a dia da turma era 

organizado, principalmente, em torno de uma rotina fixa, que poucas vezes fugia do 

que era proposto nos demais dias da semana, e que atendeu muito mais as 

necessidades adultas como um todo do que a das crianças. 

Para ajudar a pensar sobre a questão do tempo, transcrevemos outra parte 

do Diário de Bordo, que traz um diálogo entre a professora e as crianças sobre o 

que eles entendem por tempo. 

[...] 
Professora: O que é tempo? 
Kaue: Previsão do tempo !?! 
Monique: É chuva, sol. É como está o tempo. 
Kaue: É tempo de crescer, de ser grande. 
Carlos: No futuro, a gente é grande! 
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Professora: E esse tempo do relógio? 
João: É hora, é a hora que dá as coisas, hora de dormir, de acordar, de ver 
desenhos. 
Monique: É a hora que dá a entrada, que dá a saída, que dá a merenda. 
Professora: E o que mais demora aqui na escola? 
João: A hora de brincar no pátio. Demora um tempão para chegar! 
Nathanael: Desenho, que demora, demora... 
João: Primeiro tem que ficá olhando TV, depois tem a merenda, atividade, 
almoço, escovar os dentes, e depois a pracinha. 
Professora: E o que acontece de mais rápido na escola? 
Monique: Pracinha! Na pracinha é muito rápido, bem logo nossos pais 
chegam, e temos que ir embora.  
Cintia: E a gente nem brincou direito. 
João: Massinha de modelar, é rapidão também.  
[...] (Diário de Bordo, 22/09/2014). 

 

Desenho 3 – O que mais gosta de fazer na escola, na perspectiva de Filipe 

 
 

Por esses relatos, é possível perceber que o tempo real, na percepção das 

crianças, é o tempo do prazer, da alegria e do envolvimento. E na maioria das 

vezes, o que se observou foi que este tempo psicológico, o das crianças, foi 

atropelado pelo tempo cronológico e institucionalizado pela escola.  

Para a criança, a hora é aquilo que é apontado por um fazer obrigatório, é a 

hora que dá as coisas, hora que dá a entrada, que dá a saída, que dá a merenda. 

Sobre a resposta à pergunta “E o que acontece de mais rápido na escola?”, é 

importante enfatizar que, de acordo com a disposição do tempo na escola, o 

momento da pracinha é um dos maiores, dura em média 45 minutos, embora para 

as crianças perceba-se como tempo mais curto das experiências vividas na escola. 

Nesse sentido, inicialmente pode-se analisar como algumas relações são 

estabelecidas na organização e compreensão do tempo na Educação Infantil, uma 

vez que existe um tempo institucional, objetivo e pré-determinado, atrelado há um 
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tempo subjetivo da criança, criando assim, uma tensão entre o tempo institucional e 

o tempo das crianças.  

E nesta perspectiva, é pertinente refletir sobre até que ponto o tempo 

subjetivo das crianças está sendo considerado na organização das práticas 

pedagógicas e institucionais na escola. O tempo objetivo, pré-determinado é o que 

regula o tempo, o tempo todo? Qual a probabilidade de uma atividade concluir 

quando terminar o seu tempo subjetivo? Até que ponto a rotina da escola está 

completamente presa à grade do tempo objetivo e cronológico? É possível 

compreender o tempo organizado na instituição conectado à experiência da criança? 

Com base nas observações realizadas foi possível perceber que a vivência do 

tempo, enquanto experiência escolar, esteve atrelada a uma institucionalização do 

tempo infantil em locais próprios e com a disciplina de horários fixos para a sua 

educação. Ou seja, o tempo teve a sua organização a partir de uma fragmentação 

linear e repetitiva de eventos que ocorriam dia após dia na mesma sequência.  

Esta concepção de tempo está relacionada com o crescimento do capitalismo, 

o qual ganhou espaço mediante a aceleração do processo de industrialização e da 

formação de linhas de produção, nos quais o tempo passou a valer dinheiro. E na 

Educação não ocorreu de forma diferente, pois “a ocupação constante do tempo 

com tarefas representou um exercício de disciplina e um antídoto contra a perda de 

tempo, a ordem na sala de aula passou a ser acima de tudo uma forma de antecipar 

o tempo do trabalho sem porosidade” (BATISTA, 1998, p. 34-35). Assim, esse 

significado de tempo é o que perpassa o significado e a organização da rotina neste 

espaço escolar.  

Segundo Cunha (1982 apud BARBOSA 2006), a palavra rotina surge no 

francês antigo como route, um derivado do latim vulgar rupta (rota), e seus primeiros 

registros aparecem na alta Idade Média, no século XV. Por volta do século XVII esta 

expressão passou a fazer parte da linguagem cotidiana e sua significação se tornou 

presente em diversas línguas, com uma noção espacial vinculada a um caminho, 

direção, rumo. 

Esse mesmo significado aparece em dicionários, que relacionam a palavra 

rotina com o “caminho já percorrido e conhecido, sequência de atos ou 

procedimentos que se observa pela força do hábito”, ou o “caminho utilizado 

normalmente; itinerário habitual. Hábito de fazer uma coisa sempre do mesmo 

modo, mecanicamente; repetição monótona das mesmas coisas”. 
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Nesse sentido, analisando o último conceito pode-se relacionar com aquilo 

que é vivenciado pela turma, pois a palavra rotina além da relação com a rota, 

caminho, tem ligação com a repetição, com o fazer habitual. E esta repetição 

monótona, mecânica é presente nas rotinas rígidas, fixadas e rotineiras, no entanto, 

a estabilidade das ações não poderia ser atrelada a concepção de rigidez, uma vez 

que a rotina deveria significar a elaboração de um percurso desejável para os 

acontecimentos que foram anteriormente planejados pelo professor. 

Na rotina escolar temos a “distribuição dos tempos e espaços, estruturando, 

distribuindo, organizando, classificando e significando os diversos momentos das 

relações” (DEBORTOLI, 2002, p. 88). E no dicionário breve de Pedagogia de 

Marques (2012, p. 121), rotina escolar é a 

expressão que designa o conjunto dos rituais que compõem o dia a dia da 
escola. É através da rotina escolar que as crianças sabem o que podem 
fazer nos vários momentos e prever a sua sucessão. A rotina escolar é 
intencionalmente preparada pelo professor e tem uma intencionalidade 
educativa. 

Destaca-se nesse conceito a intencionalidade do planejamento e ação da 

rotina escolar. No verbete a responsabilidade é apontada para o professor, no 

entanto, é pertinente chamar a atenção que a responsabilidade deve ser 

compartilhada por todos os profissionais das instituições, sejam eles a equipe 

diretiva, as merendeiras, as serventes, e também as próprias crianças, pois assim 

como o professor, todos esses outros membros não são passivos ou apáticos ao 

processo de organização dos tempos e espaços na escola.  

Para Bondioli (2004), o estudo do dia-a-dia educativo pressupõe prestar 

atenção ao que ocorre no espaço escolar e pensar sobre a chamada pedagogia 

“latente” ou “implícita”, que seria o grupo das práticas, das regras, dos hábitos, das 

rotinas, dos acontecimentos, das atividades e dos costumes característicos de 

específicos contextos, que, mesmo não estando sobre o comando direto dos 

agentes educativos, podem influenciar o processo de aprendizagem das crianças.  

Para a autora, o primeiro passo é observar o dia escolar como um cenário, 

um filme com um início, um fim e um desenrolar temporal marcado em “tempos” e 

“atos”, caracterizados pela sucessão de diferentes cenas. E o tempo, considerado 

como uma categoria cognoscitiva socialmente construída, envolve tanto a 

subjetividade individual como o conjunto dos significados culturais e sociais 
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(BONDIOLI, 2004). Nessa perspectiva, o tempo é uma articulação entre o tempo 

institucional, a organização do dia-a-dia, o seu ritmo, a organização dos episódios e 

o seu fluir. 

Nesse sentido, a tabela 1 sistematiza os principais eventos que marcaram a 

organização do tempo na turma observada, bem como apresenta a ação da 

professora e das interações decorrentes das ações planejadas. 

 

Tabela 1 – Organização do tempo e as principais ocorrências na escola de 
Educação Infantil 

HHoorraa AAççããoo IInntteerraaççããoo 

8h às 8h30min 
Acolhida e recepção 

das crianças 

A professora espera os alunos na porta da sala de 
aula, pede que guardem a mochila, e sentem para ver 
televisão. Os alunos vão chegando progressivamente. 
Pede que façam silêncio para ouvir o filme. As 
crianças tentam conversar, mas logo são 
interrompidas. 

8h30min às 
8h45min 

Higienização 
Em trios, os alunos são direcionados para os 
respectivos banheiros para fazer a higienização, 
conforme o gênero. 

8h45min às 
9h05min 

Lanche 
O lanche é em sala de aula. É solicitado o silêncio, e 
quando tentam conversar, são interrompidos pela 
professora. 

9h05min às 
9h35min 

Roda de Conversa 

É um dos pontos fortes de interações entre a 
professora e as crianças, e das crianças com elas as 
próprias. É destinado um pequeno tempo para relato 
de alguma novidade, logo após a professora faz a 
proposição da atividade do dia. Conta alguma história 
ou canta alguma música, e faz algumas reflexões com 
as crianças. A maioria participa, e é desafiada a 
realizar o registro em uma folha. Ou são convidados a 
preencher uma folha de atividade matemática ou de 
alfabetização. 

9h35min às 
9h55min 

Atividade de registro 
gráfico 

Em suas mesas, cada criança realiza a sua produção. 
Conversam bastante, e demonstram satisfação em 
comentar o que estão registrando. 

9h55min às 
10h15min 

Brincadeiras livres 
As crianças exploram a sala de aula livremente. 

10h15min às 
10h20min 

Organizar a sala de 
aula 

Após brincarem, são convidadas a organizar a sala de 
aula em que é realizado o almoço. 

10h20min às 
10h30min 

Higienização 
Em trios, os alunos são direcionados para os 
respectivos banheiros para fazer a higienização. 

10h30min às 
11h 

Almoço 

Os pratos já vem servidos da cozinha, e a merendeira 
entrega os pratos para as crianças. A professora pede 
silêncio enquanto organiza o seu caderno de 
chamada e outras coisas. 

11h às 
11h15min Escovação 

A professora coloca pasta de dente nas escovas. Em 
trios, os alunos são direcionados para os respectivos 
banheiros para fazer a escovação. 

11h15min às 
12h 

Pracinha 
As crianças exploram a pracinha livremente. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 
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A sistematização da organização do tempo e das atividades previstas na 

rotina da turma permitiu perceber a pouca dinamicidade deste espaço educativo 

visto que as crianças pouco saem da sala de aula ou são desafiadas a criarem, 

proporem ou sugerirem atividades, ou inserirem “novidades”. Além do mais, as 

interações das crianças entre si parecem ser pouco proveitosas, uma vez que 

poderiam ser visadas como elemento mobilizador da organização do tempo e dos 

espaços nesta escola de Educação Infantil, o que não acontece porque o tempo está 

organizado a partir da perspectiva do adulto, e não da perspectiva da criança.  

Nesse sentido, acredita-se que a rotina deveria ser compreendida como 

categoria pedagógica, ou seja, com intencionalidade por parte de quem planeja as 

rotinas escolares, na qual  

a rotina escolar é uma categoria pedagógica que os responsáveis pela 
educação infantil estruturam para, a partir dela, desenvolver o trabalho 
cotidiano nas instituições de educação infantil. Contudo diferencia de 
cotidiano, pois este é mais abrangente e a rotina é apenas um dos 
elementos que integram o cotidiano. A rotina escolar sintetiza o projeto 
pedagógico das instituições e apresenta a proposta de ação educativa dos 
profissionais. Podendo, no entanto, tornar-se uma tecnologia de alienação 
quando não considera o ritmo, a participação, a relação com o mundo, a 
realização, a fruição, a liberdade, a consciência, a imaginação e as diversas 
formas de sociabilidade dos sujeitos nela envolvidos (BARBOSA, 2006, 
p. 46). 

Além do mais, a autora apresenta também a inquietação com a rotina 

concebida como processo mecânico e monótono de simples repetições de fazeres, 

trazendo o conceito de rotina rotineira a respeito de “tudo aquilo que é feito todos os 

dias de forma similar e repetida sem, ou quase sem nenhuma variação” (BARBOSA, 

2006, p. 40).  

Com esse mesmo receio da alienação que pode significar o processo de 

efetivação das rotinas escolares, Silva (2000, p. 45) apresenta o conceito de rotinas 

robotizadas, que são “as ações que passam a ser feitas sem prazer e de forma 

mecânica”, como podemos ver na forma de acolhida/recepção das crianças na sala 

de aula: 

Segunda-feira: as crianças foram recepcionadas com filme na televisão. 
Orientadas a sentarem nas cadeiras, junto às mesas redondas, logo 
começaram a formar pequenos grupos. E surgiu o interesse em conversar 
sobre o final de semana, enquanto aguardavam a hora do lanche. 
João: Domingo comi churrasco. Meu tio Rui assou lá no CTG. 
Cintia: Eu brinquei com a minha mana. Esconde-esconde na pracinha. 
Carlos: Meu pai tava pra fora, e eu brinquei de vaca parada com o meu 
primo. 
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[...] 
Logo todos estavam conversando, e a professora interferiu: 
Professora: Schiiiiiii! (som para fazer silêncio) 
As crianças se olharam e ficaram quietas, mas após alguns minutos 
voltaram a comentar sobre o seu final de semana. O filme não chamava a 
atenção, e o que era mais interessante naquele momento era contar o que 
viveram no final de semana. 
(Diário de Bordo, 17/09/2014) 

 

Desenho 4 – O dia-a-dia da sala de aula na perspectiva de Eliza 

 

 

No processo de construção da rotina pedagógica é imperioso que se leve em 

conta a realidade social, histórica e cultural dos alunos, em face a realidade social, 

histórica e cultural de todos os sujeitos participantes do cotidiano escolar. A partir de 

uma visão crítica e contextualizada sobre a prática, o educador necessita organizar 

o tempo de acordo com as necessidades dos educandos, adaptando a rotina 

conforme as demandas das crianças e, não o contrário, quando se espera que as 

crianças se adaptem à rotina preconcebida da instituição.  

A padronização e a regulação da rotina desrespeita os diferentes tempos das 

crianças, resumindo-se, a um único ritmo, o tempo institucional. E as crianças, por 

sua vez, vivenciam esse tempo, que muitas vezes é inalterável e não condiz com as 

demandas infantis. Outra cena que ilustra a grande fragmentação do tempo é 

revelada neste episódio abaixo: 

[…] As crianças reuniram os brinquedos da estante e construíram um 
“mercadinho”. A professora se ausentou da sala, pois a coordenadora 
pedagógica chamou todos os professores para uma rápida reunião. A turma 
ficou sob a supervisão de uma auxiliar. Todos se envolveram na 
brincadeira, e como dinheiro fizeram as pecinhas do lego. Houve uma 
organização para isso: peças vermelhas R$1,00 e as azuis equivalem a 
metade, ou seja, R$0,50. Mas o dono do mercado, Nathanael, preferiu 
vender os seus produtos a preços inteiros. Às 10h52min a professora voltou 
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para a sala de aula, e rapidamente as crianças são chamadas para 
organizar a sala, pois estão atrasadas para o início do almoço. A professora 
serve as crianças rapidamente. Elas estão atrasadas. A professora apressa 
as crianças para comer, pois as merendeiras têm que finalizar o serviço na 
cozinha para realizarem o intervalo. […] (Diário de Bordo, 28/09/2014). 

Pode-se notar a partir dessa descrição que a passagem da brincadeira para o 

almoço é realizada de forma descontínua, visto que a professora está preocupada 

com o horário do almoço, que não pode ser alterado de forma alguma em função de 

um evento paralelo, que é o intervalo de descanso das cozinheiras. No episódio 

relatado, a organização da sala de aula, é realizada rapidamente, sem consultar a 

opinião das crianças, o que mostra claramente o quanto a professora se preocupa 

com o tempo do relógio da instituição e ignora o tempo psicológico das crianças. 

Essa situação analisada demonstra uma preocupação demasiada com o tempo 

institucional, arquitetado como rígido e imutável, não considerando o tempo e o 

momento de interações, ou de cada criança. 

A partir de registros como este é possível identificar a existência de diferentes 

tempos na escola: um tempo institucionalizado pela escola e o tempo da criança. 

Deste modo, Oliveira (2012) afirma: 

há dois lados na consideração do tempo na Educação infantil. Um deles 
focaliza a rotina diária da instituição, que orienta em especial o trabalho dos 
profissionais que nela trabalham. O outro foco está na jornada das crianças, 
a sequência de atividades e experiências que elas vivenciam a cada dia 
(OLIVEIRA, 2012, p. 90). 

No entanto, compreende-se que a construção de uma rotina na escola deve 

levar em consideração a organização do dia-a-dia, o ritmo e a distribuição das 

situações ocorridas ao longo do tempo como questões primordiais. Como ressalta 

Bondioli (2004), é imprescindível ponderar o tempo subjetivo dos indivíduos que 

convivem na escola para dinamizar a rotina, pois é por meio dele que as crianças 

vivenciam e experimentam a questão da temporalização num contexto social fora da 

família. 

Segundo Barbosa (2006), inúmeros são os estudos que chamam a atenção 

para a relevância de um ambiente organizado para a adaptação e o 

reconhecimento do indivíduo no espaço em que vai se inserir. Desta forma, a 

questão da temporalização da vida das crianças também é um fator importante, 

principalmente para estruturar o tempo coletivo sem deixar de respeitar os tempos 

pessoais. No entanto, é relevante destacar que muitas instituições infantis 
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permanecem com o tempo rígido e absoluto, desconsiderando extremamente as 

subjetividades do tempo das crianças. 

Quanto ao tempo de brincar e ser criança cabe destacar que, embora o artigo 

9º das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2010), 

elenque como eixos norteadores das práticas pedagógicas as “interações e as 

brincadeiras”, o espaço escolar observado pouco priorizou tais eixos, deixando-os 

em um último plano, uma vez que as brincadeiras que ocorreram estavam 

destinadas a um momento específico da rotina, e não contavam com o olhar atento 

da professora, que poderia analisar as interações e a forma de organização e 

mobilização dos espaços escolares que as crianças imprimiam em criações. 

Os tempos e espaços destinados para brincar na escola de Educação Infantil 

observada não consideram os diferentes ritmos e aprendizagens característicos da 

infância, como se pode perceber no excerto abaixo: 

[…] Às 11h20 a professora libera a turma para brincarem no pátio, enquanto 
duas crianças ajudam a professora a terminar de organizar a sala de aula. 
Algumas crianças brincam na casinha enquanto outras mexem nos 
“pesinhos” que mantêm fixa a lona que cobre os tanques de areia. Duas 
crianças usam os pesos para montar como se fossem cavalos, e outras 
colocam um peso atrás do outro como se estivessem em um trem. 
Passados alguns minutos, a professora vai ao encontro das outras crianças 
que brincam no pátio, onde encontrou as crianças brincando com os 
pesinhos, e interrompe imediatamente a brincadeira criada por elas: 
Professora: Crianças, o que estão fazendo? 
Pablo: Profe, olha a nossa casinha. 
Professora: Vamos parar com isso, pois pode estragar os pesinhos, e eles 
servem para segurar a lona. […] (Diário de Bordo, 30/09/2014). 

 

Desenho 5 – O dia-a-dia da sala de aula na perspectiva de Pablo 
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O episódio apresentado acima descreve uma situação em que a professora 

ignorou a brincadeira inventada pelas crianças e o fluxo de imaginação infantil foi 

interrompido no momento em que a professora retira os pesinhos e os coloca de 

volta em seus devidos lugares, ressaltando um modo único de utilizá-los. A 

brincadeira é interrompida de forma brusca, pois a professora não parece perceber 

este momento como importante de desenvolvimento cognitivo e psicológico, em que 

as crianças têm a oportunidade de experimentar sua capacidade criadora e podem 

se envolver de “corpo e alma”, conforme Chateau (apud HORN, 2004, p. 28) explica: 

fazendo uma massa de areia, edificando com cubos, brincando de barco, de 
cavalo, de trenzinho, você verá, observando seu rosto, que ela dá toda a 
sua alma ao assunto em questão e é tão absorvida em tudo isso quanto 
você em suas pesquisas sérias (CHATEAU apud HORN, 2004, p. 28). 

Outro episódio que ilustra esta cegueira momentânea sobre a infância pode 

ser conferido abaixo: 

[…] As crianças saem da sala animadas e correm em direção a pracinha. 
Algumas crianças brincam no pátio enquanto outras brincam nos pneus, na 
gangorra de “vai e vem” e no gramado localizado no parque. A professora 
observa a movimentação das crianças na área do parque e resolve brincar 
com elas. Ela altera a brincadeira das crianças fazendo com que elas a 
imitem. A professora chama as crianças e diz para elas imitarem o seu 
percurso. Primeiramente ela sobe na gangorra “vai e vem”, depois se 
equilibra nos pneus enquanto as crianças as seguem. […] (Diário de Bordo, 
05/11/2014). 

No momento que as crianças estavam no pátio e no parque brincando 

livremente e a professora interferiu bruscamente na brincadeira livre, intervindo e 

dirigindo aquilo que poderia ser um momento de criação das crianças, propondo 

uma atividade de percurso no parque com os objetos fixos (pneus, gangorra vai e 

vem) e o espaço físico em si (gramado, árvores, chão de terra). A professora 

poderia, em um primeiro momento, ter permanecido na posição de observadora para 

posteriormente entrar na brincadeira, e não desconsiderar rapidamente o foco 

proposto pelas crianças.  

O mesmo ocorre no seguinte episódio: 

[…] Rafaela trouxe um cd de música gaúcha que fora presenteado por sua 
madrinha. As crianças estavam curiosas para ouvir o cd, e começaram a 
dançar, a sua maneira, logo que começou a tocar o cd. Em um determinado 
momento duas crianças se abraçam e a professora interrompe a música e 
diz que a dança não é para abraçar o amigo e sim para dançar em dupla 
[…] (Diário de Bordo, 07/11/2014). 
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Ao intervir dessa maneira, pode-se observar que a professora desconsiderou 

a singularidade e a individualidade infantis, pois as crianças se expressam de 

maneiras variadas, visto que cada uma tem uma percepção de mundo distinta, e a 

expressão de afetos traduzida em abraços é uma destas formas singulares de 

expressão infantil que deve ser respeitada. Além disso, a professora poderia ser 

mais flexível com as crianças, visto que, nessa faixa etária, dançar pode ser 

interpretado de diversas maneiras e não há um jeito único de fazê-lo. 

Outro elemento utilizado dentro da rotina institucionalizada neste espaço 

escolar é a Roda de Conversa, na qual foi estabelecido que é o momento/tempo de 

fala e escuta nesta turma de Educação Infantil, delimitando-a ao seu interior como 

uma prática instituída na maioria das salas de Educação Infantil e reconhecida como 

uma prática específica desta etapa educativa. Nesse sentido, utilizaremos o trecho 

abaixo como ilustrativo deste momento em que as crianças tinham a oportunidade 

de exercitar um pouco do seu protagonismo infantil, e contribuir com a dinamização 

do trabalho pedagógico na sala de aula: 

[...] Após o lanche, a professora reuniu as crianças no tapete para realizar a 
atividade dirigida do dia, no entanto, um burburinho ressoava entre as 
crianças, e observando isso a professora resolveu perguntar o que estava 
acontecendo.   
Pablo: Profe, o que cortou as árvores lá da frente da escola?!”... 
Professora: O que vocês acham que cortou as árvores lá de frente da 
escola? 
Eliza: O raio corta, mata você quando chega perto dele. 
Nathanael: O que cortou as árvores lá na frente? Há, uma motosserra. 
Carlos: Não, um raio, veio e partiu elas ao meio. 
Cristian: Foi o senhor que tinha uma serra. 
Miguel: Um lenhador. 
Eliza: Eles cortaram as árvores para fazer bola de boliche. Para fazer 
churrasco. 
Carlos: Porque as folhas estavam caindo. 
Cintia: Porque o vento é forte. 
Lara: As abelhas vão sentir falta das florzinhas da árvore. 
Aproveitando o entusiasmo e curiosidade da turma, a professora, neste dia, 
resolveu reformular o seu planejamento, e registrou todas os 
questionamentos da turma em papel pardo, depois pediu que eles 
desenhassem o que cada um falou na Roda de Conversa.  [...]  
(Diário de Bordo, 30/09/2014). 
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Desenho 6 – Hipótese de Lara 

 

 

Este foi o início de uma sequência de atividades que culminado com o dia do 

meio ambiente, possibilitou às crianças exercitarem um pouco da sua capacidade 

investigativa e reflexiva. Foi um tempo de estudo e pesquisa, pois a professora 

procurou realizar algumas atividades que desafiaram as crianças a colocar em prova 

as hipóteses levantadas na Roda de Conversa, e ao contrário do marasmo e 

monotonia que vinha se observando neste espaço escolar, as propostas de 

atividades impulsionaram a participação dos pequenos, e possibilitou a construção 

de conhecimentos. 

Nesse sentido, segundo Edwards e Forman (1999) a proposta da Educação 

Infantil é 

produzir uma criança reintegrada, capaz de construir seus próprios poderes 
de pensamento através de uma síntese de todas as linguagens expressivas, 
comunicativas e cognitivas. Contudo, a criança reintegrada não é um 
investigador solitário. Ao contrario, os sentidos e a mente da criança 
precisam da ajuda de outros para perceberem a ordem e a mudança e 
descobrirem os significados das novas relações. A criança é um 
protagonista (EDWARDS; FORMAN, 1999, p. 303). 

Tais elementos trazem à evidência o respeito às necessidades das crianças, 

valorizando as suas potencialidades através de uma ação pedagógica que prioriza o 

seu direito de interagirem e se comunicarem nos diferentes espaços sociais, entre 

eles, a própria escola, pois “elas têm potencial, plasticidade, desejo de crescer, 

curiosidades, capacidade de maravilharem-se e de relacionarem-se com outras 

pessoas e de comunicarem-se” (RINALDI, 1999, p. 114). 
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Desta forma, compreendendo o espaço escolar como um local que possibilita 

viver e trocar experiências em interação com a realidade social podemos enxergar a 

criança como protagonista nesse sistema de relações e trocas com os demais 

indivíduos, possibilitando a elas ampliar o seu repertório de aprendizagens e 

conhecimentos. 

Além do mais, a imagem da criança participativa será consolidada na medida 

em que sejam organizados os processos de participação de forma sistemática em 

seus cotidianos; em que o tempo para a iniciativa e o protagonismo infantil 

ultrapassar o tempo institucionalizado. Para que esse processo seja construído é 

imprescindível que se leve em consideração as percepções das crianças sobre os 

mais variados assuntos, garantindo assim, o tempo/espaço escolar como um tempo 

de expressão, questionamentos e opiniões, propiciando pautar o tema das 

conversas, buscar informações sobre as situações que ocorrem no meio de 

convivência, com orientações adequadas as suas compreensões. 

Como pode-se perceber na Roda de Conversa, a participação e as 

contribuições das crianças podem acontecer nos momentos de pensar os projetos e 

planejamentos, e nisso inclui-se como organizar os espaços e tempos de trabalho 

com elas: as atividades a serem desenvolvidas dentro e fora da sala de aula; o uso 

de espaços extraescolares, a escolha de materiais a ser disponibilizado para a 

exploração, dentre outros aspectos. O que também está reforçado pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI/2010), segundo a qual 

a criança é reconhecida como centro do planejamento curricular e 
compreendida com sujeito social de direitos, que constrói sua identidade 
pessoal e coletiva através nas interações, relações e práticas cotidianas que 
vivencia, e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo 
cultura. Esse processo de construção de sentido da criança sobre o mundo 
físico e social ocorre por meio de diferentes experiências, quando brinca, 
imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona 
(DCNEI; BRASIL, 2010). 

Essa concepção de criança fortalece a importância da Educação Infantil como 

tempo-espaço de relações e trocas entre crianças de diferentes idades e com os 

adultos, possibilitando a elas ampliar e enriquecer o seu conhecimento de mundo. 

Assim, a criança considerada como um sujeito social e de direitos, ocupa o lugar 

central nessas práticas, e ativamente irá atribuir sentido as suas experiências com 

as diferentes linguagens, as brincadeiras e as culturas infantis e por meio delas 

compreender o mundo e a si mesmo, construindo cultura. 
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Ao longo das observações, pode-se perceber que a Roda de Conversa foi 

recorrente na turma pesquisada, na qual é compreendida como o tempo para 

organização das regras de convívio do grupo e da sua rotina diária, e o 

estabelecimento das formas de participação no grupo e da construção coletiva do 

conhecimento. Além disso, percebeu-se que ela também se constituiu em um 

espaço de negociação de regras e combinados, bem como uma forma de 

organização do grupo, um momento importante em que foram propiciadas algumas 

oportunidades de aprendizagem e diálogo das crianças entre si, e das crianças com 

a professora.  

Percebeu-se que há expectativa por parte das crianças em participar deste 

momento da rotina, no qual elas contribuíram com sugestões e perguntas acerca 

dos assuntos que estavam sendo discutidos.  

[...] Após o lanche, a professora reuniu as crianças no tapete para realizar a 
atividade dirigida do dia, que era a análise de uma árvore em diferentes 
momentos do ano, perpassando as estações do ano.  
Professora: Turma, observem a imagem, o que vocês notam nela? 

 

 
 

Eliza: A árvore está de forma diferente, um pouco de folhas. 
Nathanael: Isso eu vi perto da minha casa. A árvore perdeu as folhas e 
depois cresceu de novo. 
Carlos: Profe, no inverno as árvores ficam sem folhas. Minha mãe disse 
que é o frio que deixa elas caírem. 
Pablo: Profe o que cortou as árvores lá da frente da escola?!”... 
Professora: O que vocês acham que cortou as árvores lá da frente da 
escola? 
Cristian: Foi o papai do céu que fez as folhas caírem. 
[...] o senhor que tinha uma serra; 
Professora: Turma, vamos registrar o que cada um de vocês falou através 
de uma desenho, e depois iremos pesquisar o porque as árvores ficam 
diferentes nas estações do ano. 
[...] (Diário de Bordo, 05/10/2014). 
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Com o passar dos dias de minha inserção, pude perceber que este também 

era um momento prazeroso para a professora, que procurava ouvir atentamente as 

percepções das crianças. Assim, a Roda de Conversa ia se constituindo em um 

tempo para o diálogo e para a construção de conhecimentos na sala de aula desta 

turma de Educação Infantil, embora fosse o único momento que a professora 

compreendia como sendo de “atividade dirigida”, ou seja, com uma objetividade 

específica para desenvolver com as crianças. 

Nestes tempos/espaços de diálogo, ao se aproximar do final do ano, a 

professora começou a conduzir algumas reflexões com as crianças sobre como será 

o próximo ano escolar. E, com base nos observações e registros realizados em sala, 

apresentam-se algumas das percepções das crianças sobre a futura experiência 

escolar no 1º ano do Ensino Fundamental: 

[...] Professora: Como vocês acham que vai ser a escola no ano que vem? 
Laís: no ano que vem a escola vai ser diferente. Os brinquedos vão mudar, 
a sala vai mudar, os trabalhinhos vão mudar, vão ter trabalhinhos mais 
difícil, vamos ter novos colegas, a pracinha vai mudar, as mesas vão mudar 
as cores. 
Elisa: vai ser um sucesso no ano que vêm, eu acho que aquela escola vai 
ser muito boa. 
Pedro: fazer recreio, ir no lanche, ir na pracinha grande, estudar muito, 
escrever nas linhas. 
Filipe: escrever emendado, estudar muito pra gente crescer muito bem, e 
fazer sete anos, aprender muitas coisas, e aprender as letras e os meus 
melhores amigos são o Arthur e o Daniel. 
Manuela: vai ter brinquedo, educação física e um monte de provas. 
Nikolas: vai ter muito adultos. 
Kamily: a gente vai ter que acordar cedo, escrever e aprender a ler. 
Nathanael: a gente não vai poder brincar, mas a gente vai poder estudar, o 
que é uma coisa boa pra gente. Vai ter pracinha, e eu vou poder escolher.  
[...] (Diário de Bordo, 10/11/2014). 

 

Desenho 7 – A escola no próximo na perspectiva de Laís 
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Desenho 8 – A escola no próximo na perspectiva de Nathanael 

 

 

Desenho 9 – A escola no próximo na perspectiva de Manuela 

 

 

Desenho 10 – A escola no próximo na perspectiva de Elisa 

 

 

De acordo com o entendimento expresso pelas crianças, no próximo ano a 

escola será um tempo de fazer provas, ficar sentando na cadeira (um tanto solitário, 

pelo que os desenhos retratam), que terá o convívio com mais adultos, que os 
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brinquedos mudarão, que a pracinha vai mudar, que eles vão crescer. 

Provisoriamente, é possível indicar que segundo a percepção das crianças, o 

próximo ano será um tempo de mudança. 

 

4.2 CONTEXTUALIZANDO A ESCOLA E O PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO, 

PELA ÓTICA DAS CRIANÇAS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO 

FUNDAMENTAL ÉLIO SALLES 

 

Após o final do ano letivo e período de matrículas, observou-se que seis das 

quatorze crianças que constituíam a turma pré-escolar foram matriculadas na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Élio Salles, e as demais crianças se distribuíram 

entre as demais escolas do município. Por isso, conforme critérios anteriormente 

anunciados nos encaminhamentos metodológicos desta pesquisa, os registros da 

etapa do Ensino Fundamental ocorreram exclusivamente nesta escola. 

Procurando enriquecer a análise do contexto, foram selecionados eventos 

específicos para a microanálise, o que possibilitou salientar a transformação e 

enriquecimento das atividades propostas pelas crianças. Como já mencionado em 

relação às observações na Educação Infantil, tais eventos foram escolhidos por 

serem representativos de padrões de interação entre os sujeitos e de organização 

do tempo para a dinamização das práticas pedagógicas no espaço escolar. 

 

Desenho 11 – A Escola de Ensino Fundamental, na perspectiva de João Henrique 
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Buscando entender a inserção das crianças neste novo espaço escolar, foi 

realizado um mapeamento das atividades desenvolvidas e dos espaços utilizados 

pela turma de 1º ano, turma 11, em que estavam inseridas as seis crianças 

provenientes da turma de pré-escola da EMEI Dona Cotinha. Tal registro permitiu 

tecer algumas comparações entre esse novo espaço escolar e as experiências 

anteriores vividas pelas crianças na Educação Infantil. O resultado disso está 

representado no gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Distribuição do tempo na escola de Ensino Fundamental 

 
 

Desenho 12 – A organização do tempo na escola, na perspectiva de Cintia 
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O Gráfico 2 e o desenho 12 permitem visualizar a rotina da turma, e perceber 

que o tempo de brincar foi reduzido à hora do recreio e aos últimos trinta minutos da 

aula. Além do mais, o repertório de atividades e projetos orientados e elaborados 

pela professora aumentaram, uma vez que o momento para a realização das 

atividades de alfabetização em determinados dias da semana foi substituído por 

atividades do Projeto de Leitura, Projeto de Higiene bucal, Projeto de Musicalização 

e Educação Física.  

Embora se espere que através da realização de projetos as crianças 

desenvolvam algumas habilidades - tais como elaborar, refletir, selecionar, revisar, 

registrar, pesquisar, argumentar, saber respeitar a opinião dos colegas, trabalhar de 

forma cooperativa e desenvolver a autonomia e a responsabilidade das crianças - o 

que se observou foi que as atividades desenvolvidas estavam organizadas na 

perspectiva da professora em preencher um momento da rotina, ou seja, pouco 

desafiavam as crianças, e muitas vezes já traziam informações prontas, ao invés de 

possibilitar a busca e a construção destas informações e conhecimentos. Como 

pode-se analisar no fragmento abaixo: 

[...] Professora: Hoje é terça-feira, dia do nosso projeto de Higiene bucal. 
Vocês lembram o que nós conversamos na aula da semana passada? 
Pedro: sim profe, que devemos escovar bem os dentes para que as cáries 
não comam os nossos dentes. 
Francisco: é bom, também não comer muitos doces. Porque os doces 
estragam os dentes. 
Laís: Sim, minha mãe disse que escovar os dentes depois das refeições é 
muito importante. 
Kamily: eu tenho uma escova de dente na minha casa e na casa da minha 
vó. 
Nathanael: Profe, por que a gente só escova os dentes uma vez por 
semana na escola?  
Professora: porque não dá tempo querido, realizamos muitas atividades. 
Mas em casa tem que escovar sempre após as refeições. E agora, para 
continuar com o nosso projeto de saúde bucal, a profe vai entregar uma 
folhinha para vocês pintarem o que utilizamos para fazer a higiene bucal. 
[...] (Diário de Bordo, 07/04/2015). 

Como se pode perceber ao invés da professora agir como mediadora e criar 

situações desafiadoras para as crianças, ela não valoriza os seus conhecimentos 

prévios na medida em que desconversa diante de uma forte constatação de um dos 

alunos de que o correto é realizar a escovação após as refeições e não uma vez por 

semana, e encerra o diálogo e o projeto com uma atividade que pouco contribui com 

a construção de novos conhecimentos sobre o assunto. Sobre a mediação do 

professor, Nogueira afirma que  
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Se pretendemos que os alunos continuem sendo eternos aprendizes, 
precisamos instrumentalizá-los com procedimentos que coloquem à prova e 
desenvolvam sua capacidade de autonomia, e os projetos parecem também 
ser meios para isso (NOGUEIRA, 2008, p. 53). 

Além do mais, ressalta-se que o tema do projeto pode surgir com base nas 

ações e atitudes apresentadas pelos alunos e o professor, que atento às 

manifestações dos alunos, conseguirá identificar o problema e sugerir um projeto, ao 

invés de ficar engessado em temas previamente estruturados (HERNÁNDEZ, 1998). 

O aluno deve interagir em todos os momentos do projeto, estar por dentro de todo o 

assunto e se sentir livre para opinar, desenvolver, planejar, se posicionar diante 

dele, favorecendo o desenvolvimento da autonomia.  

Para Cunha (1989), professor e aluno, juntos, criam um vínculo que permite 

que a aprendizagem aconteça a partir das trocas de ideias, das propostas que 

surgem, da mediação a cada etapa e evolução do aluno, possibilitando que o 

conhecimento circule. 

Nesse sentido, o projeto pode possibilitar ao aluno deparar-se com relações 

que vão além das disciplinas e que o ajudarão a resolver situações que possam 

surgir, aumentando a sua capacidade de encarar desafios. Portanto, um projeto tem 

que ser construído não apenas para conscientizar o aluno sobre o assunto, mas 

para ajudá-lo a resolver todas as questões sobre ele, bem como compreendê-lo em 

meio aos inúmeros contextos que ele pode se relacionar.  

 

Desenho 13 – A organização do tempo na escola, na perspectiva de Maísa 
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Outro ponto que pode ser observado, conforme o desenho número 13, foi a 

maior circulação pelos espaços escolares, pois ocorreram atividades na biblioteca 

escolar, no pátio da escola, na sala de vídeo, na Brinquedoteca e na própria sala de 

aula, o que amplia o repertório escolar das crianças à medida que permite que elas 

participem de diferentes práticas sociais.  

A tabela 2 sistematiza um mapeamento das principais ocorrências na rotina 

da turma, apresentando a marcação do tempo, da ação da professora e das 

interações decorrentes das ações planejadas. 

 

Tabela 2 – Organização do tempo e as principais ocorrências na escola de Ensino 
Fundamental 

 
 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

A partir das análises das observações pode-se perceber alguns aspectos 

característicos da forma de organização desta turma no espaço escolar do Ensino 

Fundamental.  
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Desenho 14 – A organização do tempo na escola, na perspectiva de Elbio 

 

 

Observando a rotina, percebe-se o uso predominante de filas para o 

deslocamento da turma nos diferentes espaços da escola, o que não se observava 

na escola de Educação Infantil da pesquisa. Além do mais, as carteiras passaram a 

ser individuais, enfileiradas, voltadas para a professora e o quadro verde, evitando 

que as crianças tenham maiores oportunidades de contato visual, e de conversas 

entre si, pois as filas de crianças sentadas em carteiras não favorecem o contato 

entre os alunos.  

Escolano (1998) afirma que esta arquitetura escolar é, por si mesma, uma 

espécie de discurso que institui, em sua composição, um sistema de valores, de 

ordem, disciplina e vigilância. Nesse sentido, as carteiras voltadas para o centro da 

sala onde se localiza a mesa e o lugar destinados à professora, sugere o 

“adultocentrismo” vivido nas escolas. Ou seja, representa o lugar que evidencia a 

posição social que cada elemento ocupa dentro da dinâmica escolar.  

Atrás da mesa da professora está localizado o quadro de giz, e logo acima 

deste um artefato que representa com bastante propriedade o eixo da organização 

escolar: o relógio. Conforme lembra Escolano (1998), o relógio foi inventado no 

início do século passado e ocupa um lugar de destaque na vida da sociedade 

moderna, marcando o ritmo dos passos da vida, dos compromissos, dos ciclos da 

existência, e da auto-regulação das atividades humanas. Por isso o relógio, 

incorporado ao cotidiano escolar é um organizador da vida da comunidade e, 

principalmente, da vida da infância institucionalizada na escola. Ele marca o tempo 
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de entrada, saída, intervalos e todos os momentos da vida da instituição. A ordem 

do tempo se une à do espaço e regulam, ambos, as aprendizagens. 

Os momentos de fala e escuta também foram regulados pelo tempo e a 

organização da professora, que propiciou algumas situações de interação, mas que 

aparentava já esperar por algumas respostas das crianças, deixando pouco espaço 

para a espontaneidade e fruição infantil. Como destacado no trecho abaixo: 

[...] Professora: Turma, como estamos estudando sobre o folclore, quem é 
que sabe onde o lobisomem mora? 
Laís: Profe, ele mora na floresta, que nem na história que nós ouvimos na 
biblioteca. 
Pedro: Mas meu pai disse que ele pode aparecer na cidade. Basta ter lua 
cheia. 
Nathanael: Sim, com a lua cheia o homem se transforma em lobo, e faz 
auuuuuuuuuuuuuuuuuu.  
Professora: Pessoal vamos voltar aqui para a folhinha que a profe está 
montando. De que cor vamos pintar a floresta? [...] ( Diário de Bordo, 
10/08/2015). 

É possível perceber que, mesmo quando as crianças são chamadas a 

participar, de certo modo, a organização do espaço escolar as impede de serem 

espontâneas e externar suas reais posições sobre o que julgam fazer de bom na 

sala de aula. 

Nada menos do que uma escola. Se observarmos duas crianças brincando 
de professor/aluno, ainda que não tenham nenhum instrumento em mãos, 
ainda que toda geografia do local de trabalho escolar esteja em suas 
cabeças repletas de imaginação, provavelmente identificaremos o que estão 
a fazer simplesmente porque existe algo na “forma escolar” que se 
apresenta com impressionante regularidade toda vez que a escolarização é 
produzida ou mimetizada (FREITAS, 2007, p. 08). 

Nesse sentido, as crianças apropriam-se das formas de organização escolar, 

incorporando seus elementos e ressignificando seus propósitos, o que provoca 

muitas vezes, o abandono de sua espontaneidade e criticidade. 

Outro aspecto que chamou a atenção é que mesmo sabendo que o brincar é 

um espaço de apropriação e constituição pelas crianças de conhecimentos e 

habilidades no âmbito da linguagem, da cognição de valores e da sociabilidade, 

sustentado por amplo aporte teórico que tem surgido sobre o tema, assegurando a 

importância da brincadeira - ainda assim, ela – a brincadeira - encontra pouco 

espaço no Ensino Fundamental.  

Como pode-se observar na tabela 2, o brincar tem espaço reservado para a 

hora do recreio e para os minutos finais da aula, pois é compreendido como uma 
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atividade de menor importância no cotidiano escolar e isso se dá à medida em que 

avançam os segmentos escolares. 

Mesmo encontrando referência ao brincar no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, em seu artigo 16, inciso IV, dizendo que “o direito à liberdade 

compreende os seguintes aspectos: [...] IV. Brincar, praticar esportes e divertir-se”. 

Ainda é na Educação Infantil, único nível de ensino que a escola deu “passaporte 

livre”, aberto à iniciativa, criatividade, inovação por parte de seus protagonistas, que 

a brincadeira pode assumir sua forma específica. E como já é possível encontrar no 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 2002, p. 27): 

A brincadeira é uma linguagem infantil que mantém um vínculo essencial 
com aquilo que é o “não brincar”. Se a brincadeira é uma ação que ocorre 
no plano da imaginação, isto implica que aquele que brinca tenha o domínio 
da linguagem simbólica. Isto quer dizer que é preciso haver consciência da 
diferença existente entre brincadeira e a realidade imediata que lhe 
forneceu conteúdo para realizar-se. Nesse sentido, para brincar é preciso 
apropriar-se de elementos da realidade imediata de tal forma a atribuir-lhes 
novos significados. Essa peculiaridade da brincadeira ocorre por meio da 
articulação e a imitação da realidade. Toda brincadeira é uma imitação 
transformada, no plano das emoções e das ideias, de uma realidade 
anteriormente vivenciada. [...] A brincadeira favorece a autoestima das 
crianças, auxiliando-as a superar progressivamente suas aquisições de 
forma criativa. Brincar contribui, assim, para a interiorização de 
determinados modelos de adulto, no âmbito de grupos sociais diversos. 
Essas significações atribuídas ao brincar transformam-no em um espaço 
singular de constituição infantil. 

Neste documento, a brincadeira é considerada um meio que favorece a 

autoestima das crianças, transformando os conhecimentos que já possuíam em 

conceitos gerais com os quais brinca. Brincando, as crianças podem organizar os 

seus pensamentos para a resolução de problemas que lhes são importantes e 

significativos, através de brincadeiras imaginativas e criadas por elas mesmas. 

Portanto, propiciando a brincadeira cria-se um espaço na qual as crianças podem 

experimentar o mundo e internalizar uma compreensão particular sobre as pessoas, 

os sentimentos e os diversos conhecimentos. 

Mas no Ensino Fundamental, o brincar é organizado e pensado de forma 

diferente, como podemos acompanhar pelo registro do diálogo entre algumas 

crianças, em um dia de aula, antes desta começar: 

[...] 
Cintia: eu chego bem cedo à escola. Espero a Kamily para brincar no pátio 
antes de tocar o sinal. 
Laís: Até a hora do recreio demora muito tempo, e quando vemos o recreio 
acabou. 
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Kamily: eu adoro a hora do recreio. Nós brincamos de boneca e mamãe e 
filinha. 
Nathanael: Prof, eu e o Nathanael brincamos de polícia e ladrão. É muito 
legal, nós corremos bastante. 
Elbio: na sala nós fazemos atividade, e brincamos na hora do recreio. 
[...] (Diário de Bordo, 11/05/2015). 

 

Desenho 15 – A organização do tempo na escola, na perspectiva de Maísa 

 
 

Em seus depoimentos, as crianças revelaram os meios e subterfúgios que 

utilizam para garantir o tempo do brincar na escola. Ora procuram chegar mais cedo 

de modo que possam brincar antes do início das aulas e, enquanto permanecem 

nas salas, utilizam a ida ao banheiro como uma possibilidade de sair para poder 

conversar e brincar com os colegas; e também aproveitam os trabalhos em grupos 

para brincar "escondido" da professora.  

Outra questão que merece atenção é o espaço destinado para o brincar nesta 

escola de Ensino Fundamental, na qual as salas estão dispostas diante de um 

corredor longitudinal que restringe a mobilidade para as crianças. Pode-se perceber 

que, mais do que espaços amplos, as crianças carecem de espaços organizados e 

equipados de modo a favorecerem a ludicidade, a brincadeira, a criação, a 

descoberta e a interação. É importante observar também que as crianças, ao 

constatarem a precariedade do espaço, conseguem sugerir alternativas para 

melhorar tal condição.  

Ao falarem sobre o uso de alguns espaços da Escola, como por exemplo a 

quadra de Esportes, a cozinha e a sala de aula, as crianças parecem indicar que 
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quem define o uso dos espaços na escola ainda é o adulto, independente dos 

desejos e opiniões que estas possam ter.  

[...] A turma se deslocou para o ginásio de esportes para realizar a aula de 
Educação Física. Ao chegarem no ginásio: 
Nathanael: Prof, podemos brincar de pega-pega?. 
Professora: Nada de brincadeira. Vamos fazer algumas atividades físicas, 
e se sobre tempo podem brincar um pouco. 
[...] (Diário de Bordo, 30/04/2015). 

Percebe-se que as crianças gostam de estar na escola, mas o tempo e o 

espaço destinados às crianças no interior da escola quando são pensados, 

planejados e organizados pelo adulto, apresentam uma lógica que nem sempre 

coincide com a da criança e que, geralmente, serve para conformá-la e discipliná-la, 

ao invés de emancipá-la.  

 

Desenho 16 – A organização do tempo na escola, na perspectiva de Luan 

 

 

Segundo Vidal e Filho (2000), a escola não foi feita nem pensada de forma 

afetiva, mas para que corpos estejam em pleno trabalho. Para os autores: 

A repartição das salas e dos corredores, a localização e o formato de 
janelas e portas, a distribuição de alunos e alunas na sala de aula e nos 
demais espaços das escolas dos nossos atuais prédios apontam para a 
construção de lugares concebidos como cientificamente equacionados, em 
função do número de pessoas, tipo de iluminação e cubagem de ar. Frias, 
as paredes e as salas conformam a imagem de ensino racional, neutro e 
asséptico. Implicitamente se afastam do ambiente escolar características 
afetivas. Mentes, mais do que corpos, estão em trabalho. E, nesse esforço, 
a escola abandona a criança para constituir o aluno (p. 32). 

Como assinala Wajskop (1999), é na situação de brincar que as crianças têm 

a oportunidade de se colocar em desafios e questões além de seu comportamento 
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diário, elencando hipóteses na tentativa de compreender os problemas que lhes são 

propostos pelas pessoas e pela realidade com a qual interagem. Quando brincam, 

ao mesmo tempo em que desenvolvem sua imaginação, as crianças podem 

construir relações reais entre elas e elaborar regras de organização e convivência. 

Concomitantemente a esse processo, ao reiterarem situações de sua realidade, 

modificam-nas de acordo com suas necessidades. 

Ao brincarem, as crianças também vão construindo a consciência da 

realidade, ao mesmo tempo em que já vivem uma possibilidade de modificá-la. 

Portanto, transformar a escola num espaço privilegiado da infância requer, por parte 

da sociedade, uma mudança de postura para que possa respeitar as manifestações 

das crianças e propor, junto com elas, mudanças na organização do tempo e do 

espaço escolar de modo que o brincar, um dos seus direitos básicos, seja respeitado 

no interior da escola pública. 

 

4.3 E PARA AS CRIANÇAS, A ESCOLA É TEMPO DE QUÊ? 

 

Com base nas observações realizadas, aos poucos se teve a oportunidade de 

reunir materiais que permitiram reunir alguns dos entendimentos das crianças sobre 

a escola. Nesse sentido, algumas destas percepções foram sistematizadas no 

quadro a seguir.  

Primeiramente, destacando algumas percepções em relação à escola de 

Educação Infantil: 
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Tabela 3 – Escola é tempo de quê? Entendimentos das crianças na turma de 
Educação Infantil 

 
 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Como podemos observar, embora as crianças vivenciem uma rotina marcada 

pela organização do tempo na perspectiva do adulto, elas compreendem a escola de 

Educação Infantil como espaço para aprender e brincar. Nesse sentido, também, foi 

possível observar que a organização do tempo e a dinamização das atividades estão 

intimamente ligadas com a forma como o educador concebe e organiza a rotina da 

sua prática pedagógica. 
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Tabela 4 – Escola é tempo de quê? – entendimentos das crianças na turma de 
Ensino Fundamental 

 
 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Com a transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental a crianças 

passaram a compreender a escola como um espaço de “mais trabalhinhos”. Como 

pode-se observar em suas falas, o relato sobre o brincar deu espaço para mais 

frases sobre aprender algo, escrever letras e a hora do recreio. 

Nesse sentido, ressalta-se que 

as crianças precisam de tempo para brincar entre elas, definindo tipos de 
brincadeira, papéis, tempos, regras e normas. A escola das crianças de 6 a 
10 anos, principalmente, não pode negligenciar esse ponto. As atividades 
livres são tão importantes quanto às dirigidas, não só para brincar, mas para 
a escolha de um livro, escolha de um colega de trabalho ou brincadeira, 
definição da organização de uma atividade, das cores para usar num 
desenho, entre muitas outras possibilidades. Essas decisões têm relevância 
para a construção da segurança interna, autonomia e responsabilidade da 
criança (GOULART, 2007, p. 81). 

Sobre esse aspecto, Kishimoto (2003) esclarece que a brincadeira de faz-de-

conta pode ser chamada também de simbólica, de representação de papéis, ou 

sócio dramática, é a que deixa mais clara a presença da situação imaginária. Ela 

surge em torno dos dois ou três anos, com o aparecimento da representação e da 

linguagem. É nessa fase que a criança começa a alterar o significado dos objetos, 

dos acontecimentos, a expressar seus sonhos e fantasias e representar papéis do 
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contexto social. O faz-de-conta permite a entrada no imaginário e a expressão de 

regras implícitas, que se constituem nos temas das brincadeiras. Cabe ressaltar que 

são as experiências anteriores, adquiridas pelas crianças em diferentes contextos, 

que alimentam o imaginário. As idéias e ações adquiridas pelas crianças são frutos 

do mundo social, abrangendo a família, os relacionamentos, a escola, as idéias 

discutidas em classe, os materiais, a mídia e os pares. É alterando o significado de 

objetos, de situações e criando novos significados que se desenvolve a função 

simbólica, que garante racionalidade ao ser humano, pois a criança aprende a criar 

símbolos ao brincar de faz-de-conta. 

O imaginário infantil, de acordo com a perspectiva que temos vindo a 
desenvolver sobre as culturas infantis, corresponde a um elemento nuclear 
da compreensão e significação do mundo pelas crianças. Com efeito, a 
imaginação do real é fundacional do seu modo de inteligibilidade. As 
crianças desenvolvem sua imaginação sistematicamente a partir do que 
observam, experimentam, ouvem e interpretam da sua experiência vital, ao 
mesmo tempo em que as situações que imaginam lhes permite 
compreender o que observam, interpretando novas situações e experiências 
de modo fantasista, até incorporarem como experiência vivida e interpretada 
(SARMENTO, 2000, p. 14). 

No entanto, a despeito dos inúmeros argumentos apresentados por 

estudiosos da infância sobre a importância da ludicidade para o desenvolvimento 

das crianças, nem sempre a organização pedagógica escolar atribui o devido valor 

aos jogos infantis. 

Reconhecer e assumir a criança como ser social que constrói e cria cultura 
não significa defender ou lutar pelo primado da criança em oposição ao do 
adulto. As relações que se estabelecem entre eles não se dão apenas como 
um jogo de espelhos ou reflexos alternantes. Como fatos sócio-culturais, as 
brincadeiras pressupõem uma aprendizagem social, pois aprende-se a 
brincar. Assim a construção do conhecimento não se dá somente pela 
reconstituição interna em busca de uma cópia fiel da realidade, nem pela 
incorporação das características dos objetos. Ela implica também num 
movimento ambíguo que se transforma dialeticamente quando adultos e 
crianças, constituídos por elementos contrários e complementares, seres 
múltiplos e complexos, reapropriam-se da própria atividade, da brincadeira, 
criando e produzindo novos conhecimentos (PRADO, 1999, p. 115). 

Nesse intuito, seria interessante que a escola propiciasse ocasiões para 

brincar dentro e fora da sala de aula, nas quais adultos e crianças pudessem se 

encontrar e compartilhar toda riqueza que essa atividade congrega, produzindo 

novas culturas infantis. Entretanto, de maneira geral, as atividades propostas para 

crianças acabam por se restringir a práticas descontextualizadas, repetitivas e 

fortemente marcadas pela regulação do tempo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este é o momento em que algumas questões foram respondidas, outras 

emergiram em meio ao contexto investigativo, outras foram reformuladas e 

permitiram a descoberta de novas percepções, olhares, caminhadas e 

conhecimentos. 

Acompanhar a trajetória de um grupo de crianças em sua transição da 

Educação Infantil para o Ensino Fundamental significou uma aproximação com o 

cotidiano escolar de duas instituições de ensino. E ao investigar as percepções 

infantis sobre a escola em meio à transição da Educação Infantil para o Ensino 

Fundamental, foi necessário examinar as suas atividades coletivas, destas entre si e 

com os adultos. Ao longo de todo este trabalho pudemos confrontar a teoria e a 

prática e o quanto é difícil, dentro do espaço escolar, abrir caminhos para a 

mudança. Percebemos que uma instituição se organiza de modo intencional, e que 

muitas são as variáveis que constituem esta organização. No entanto, o que se 

percebe é que as crianças são o componente que menos se consulta ou se pergunta 

a respeito de sua percepção sobre a organização dos tempos e dos espaços da 

escola. 

E, ao pesquisar a transição da escola de Educação Infantil para o Ensino 

Fundamental, foi possível identificar que houve um esforço de adaptação por parte 

das crianças pesquisadas buscando compreender as diferenças e situar-se nas 

práticas educativas diferentes vivenciadas nas duas instituições. De acordo com a 

tipologia proposta por Moss (2008), a relação entre as duas escolas investigadas 

caracterizou-se por alguns impasses. Os aspectos que tencionaram esse processo 

estão diretamente relacionados às rotinas, aos artefatos culturais presentes nas 

salas de aula, ao processo de construção do conhecimento e aos posicionamentos 

das professoras e alunos nas duas escolas.  

Através das percepções das crianças sobre a organização do tempo e as 

experiências vividas no espaço escolar foi possível perceber que elas intuem a 

complexidade das suas ações no contexto escolar como um todo, embora não 

tenham elementos reflexivos críticos para compreender tal situação social e 

geracional, e em seus relatos evidenciaram pontos de semelhança e proximidade 

entre o trabalho dos adultos e o dever ou a obrigação a que estão submetidas na 

instituição escolar. 
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Nesse aspecto as crianças indicam uma equivalência entre as atividades 

escolares e as atividades da sociedade capitalista, ou seja, assim como o trabalho é 

para os adultos, a escola é o espaço da produção e reprodução de saberes e 

práticas através dos nominados “trabalhinhos”, que eram vividos pelas crianças 

como obrigatórios e que nem sempre potencializavam a articulação entre os 

conteúdos aprendidos e os seus próprios saberes. Para Qvortrup (2001), as 

atividades escolares são novas atividades sociais obrigatórias para as crianças; e, 

assim sendo, como uma parte fixa da divisão geracional de trabalho na 

contemporaneidade, 

a escola é uma nova forma de trabalho infantil e mantem equivalências com 
o trabalho dos adultos do ponto de vista da carga temporal, física e psíquica 
[...] e é tão insubstituível no funcionamento de uma economia e sociedade 
moderna como as atividades profissionais dos adultos (QVORTRUP, 2001, 
p. 96). 

Sendo as atividades escolares as novas atividades sociais obrigatórias para 

as crianças, o autor defende que é preciso reconhecer essa participação das 

crianças, evidenciando-a socialmente, também para as próprias crianças. Nesse 

sentido, para melhor compreendermos este aspecto, traçamos um paralelo entre a 

Educação Infantil e o Ensino Fundamental no intuito de caracterizar, pela ótica das 

crianças, o processo de escolarização vivenciado por elas na Educação Infantil e 

posteriormente no 1º ano do Ensino Fundamental. 

As rotinas nas duas salas de aula estruturaram-se de maneiras diferentes, no 

entanto ambas organizam a ocupação do tempo e dos espaços a partir de uma 

rotina institucional. Ou seja, de acordo com a lógica construída pelos adultos em 

função dos objetivos da instituição, com sua organização de tempos, espaços, 

sujeitos baseados mais na tradição do que deva ser a escola do que atualizada em 

relação às funções contemporâneas que a escola deva seguir na atualidade.  

Na Educação Infantil, verificou-se que os usos do espaço e do tempo 

privilegiaram as brincadeiras em menor intensidade, e com maior presença as rodas 

de conversa, o que de certa forma, remete a práticas que colocam em destaque as 

interações das crianças com o adulto – a professora, mas também, destas entre si. 

E isto ocorre porque entendemos que a oralidade e a espontaneidade infantis 

estavam privilegiadas quando é proposto a elas que relatem fatos, acontecimentos, 

episódios e/ou relacionem alguma dessas ocorrências com algum tema trazido pela 
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professora. As brincadeiras tinham seu tempo e seus espaços regrados, porém, com 

relativo grau de liberdade para a fruição infantil na composição de cenários e dos 

grupos, organização dos temas, e circulação lúdica das crianças. 

Na escola de Ensino Fundamental, por outro lado, verificou-se uma maior 

variedade nos usos do tempo e do espaço institucional (biblioteca, pátio, pracinha, 

projetos variados), uma variedade e quantidade dos artefatos culturais disponíveis 

na sala de aula. Houve uma estruturação da rotina em que as crianças foram 

solicitadas a permanecer sentadas, realizando atividades fotocopiadas em um tempo 

coletivo que nem sempre respeitou os ritmos individuais de cada criança. As 

interações entre as crianças, criando significados para as rotinas institucionais em 

um processo de reprodução interpretativa, foram essenciais para a adaptação 

daquelas nesse espaço institucional, criando formar de se organizar em meio a este 

novo contexto escolar, a exemplo, o fato de pensarem em chegar mais cedo a 

escola para ficar brincando no pátio antes de tocar o sinal de entrada. 

As práticas educativas da Educação Infantil privilegiaram, na maioria das 

vezes, a socialização das crianças. Entretanto, percebeu-se que a elaboração e a 

confrontação de hipóteses das crianças em relação aos diversos conhecimentos 

aconteceram de maneira pouco sistematizada. O interesse das crianças em relação 

às brincadeiras tornou-se um importante elemento nas interações entre elas, 

permanecendo, entretanto, em último plano nas interações com as professoras. Por 

outro lado, no Ensino Fundamental, as práticas educativas intensificaram a 

construção do ideal de aprendizagem da língua escrita. 

Portanto, as práticas educativas que assumiram centralidade na Educação 

Infantil e no Ensino Fundamental estruturaram-se em torno da brincadeira e do 

letramento, ambos situados diferenciadamente nos dois segmentos. A transição 

entre tais práticas, sem dúvida, também caracteriza a tensão entre esses dois níveis 

de ensino, como foi possível perceber por meio da análise de alguns documentos 

nacionais sobre a Educação Infantil e sobre o Ensino Fundamental.  

Ao se inserirem no Ensino Fundamental, as crianças depararam-se com um 

hiato entre as experiências vividas na Educação Infantil e as práticas educativas da 

nova escola. Assim é que o brincar, um dos elementos centrais da cultura de pares, 

foi situado em segundo plano no contexto da sala de aula. Verificou-se um 

desencontro entre o interesse das crianças pelo brincar e a cultura escolar desse 

segmento da Educação Básica. Contudo, observou-se que as crianças, nas 
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interações entre os pares, ativamente criaram novos espaços-tempos para o brincar, 

e novos sentidos para as atividades escolares preponderantes. Dessa maneira, não 

apenas repetiram o que estava sendo formalmente ensinado, mas, de modo criativo, 

apropriaram-se das atividades, ressignificando-as de acordo com as suas 

demandas, curiosidades e o tempo subjetivo. 

Para Elias (1998), o tempo é um símbolo social decorrente de um longo 

processo de aprendizagem e constituinte de um processo civilizador, e o que 

denominamos tempo nada mais é do que o denominador comum da diversidade de 

processos específicos que marcamos com a ajuda de relógios e calendários. O 

tempo existe independentemente de qualquer sequência de referência socialmente 

padronizada.  

Dessa forma, compreendemos que os modos como é organizado o tempo nas 

instituições de Educação Infantil e Ensino Fundamental também se constituem em 

aprendizagens para as crianças. Essa aprendizagem envolve, por exemplo, 

entender que o tempo institucional marcado pelo relógio ou o tempo destinado à 

realização de atividades consideradas "pedagógicas" planejadas pela professora (e, 

portanto, com maior status) tem maior valor do que as experiências vivenciadas no 

contexto de vida coletiva infantil, como a brincadeira, o diálogo, o jogo simbólico, o 

desenho, a pintura, o teatro e a dança.  

De forma alguma se nega a dimensão universal do tempo, pois é evidente 

que ela se impõe pela necessidade de convivência social. Porém, percebemos que o 

desafio está na tentativa de propor rupturas nas ditaduras dos horários propostos 

pelas Escolas de Educação Infantil e de Ensino Fundamental, como forma de 

proporcionar às crianças outras possibilidades de experiência com as 

temporalidades escolares e, consequentemente, outras formas de viver suas 

infâncias dentro da escola. Para tanto, seguindo as trilhas propostas por Bondioli 

(2004), é preciso observar os modos de organização da vida cotidiana na escola, 

refletindo continuamente sobre a "pedagogia latente", sobre o conjunto das práticas, 

das regras, dos hábitos, das rotinas, dos acontecimentos, das atividades e dos 

costumes característicos do contexto institucional, que influenciam o processo de 

aprendizagem das crianças. Desse modo, amplia-se o conceito de tempo, e o 

mesmo deixa de ser significado apenas de modo singular, abrindo espaço para a 

emergência do que tem sido denominado temporalidades. 
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Nessa perspectiva, é pertinente ressaltar que o direito à infância é que está 

em discussão, prioritariamente vinculado ao respeito ao tempo subjetivo das 

crianças e ao direito à brincadeira, o qual se constitui como o espaço que fornece a 

possibilidade da construção de uma identidade infantil autônoma, cooperativa e 

criativa (WAJSKOP, 1999). O brincar é o caminho da aprendizagem na infância e os 

professores devem ser os primeiros profissionais na sociedade a reconhecer esta 

conexão e reconhecer a brincadeira como um direito da criança. 

Seja na Educação Infantil ou no Ensino Fundamental, a educação da criança 

deve ser considerada como direito de todos, e nessa lógica, a articulação entre 

Ensino Fundamental e a Educação Infantil, uma exigência já prevista na legislação 

educacional, torna-se ainda mais necessária com a inclusão da criança de seis anos 

no Ensino Fundamental. Tal articulação implica em acordo e diálogo entre os 

sujeitos presentes nas duas etapas para que as especificidades da infância sejam 

consideradas na organização do trabalho pedagógico, tanto na Educação Infantil 

quanto no Ensino Fundamental.  

A falta de diálogo existente na organização do sistema educacional brasileiro 

em relação aos dois primeiros níveis da Educação Básica refletiu-se nos 

desencontros vivenciados pelas crianças pesquisadas na passagem da Educação 

Infantil para o Ensino Fundamental. Nesse sentido, é necessário trazer estes 

elementos para o contexto da formação docente, inicial e continuada, buscando 

integrar o lúdico, as práticas de socialização, de organização dos tempos e espaços, 

da alfabetização e da brincadeira nas práticas educativas escolares de ambas as 

etapas – para as crianças de zero a dez anos de idade.  

Nesse sentido, a transição para o Ensino Fundamental pode constituir-se em 

um privilegiado momento de reflexão que possibilite a algumas das práticas mais 

características e específicas das crianças da Educação Infantil “invadir” o Ensino 

Fundamental, oportunizando, por meio de um trabalho desenvolvido a partir da ótica 

das crianças, que o direito à infância e o direito à brincadeira sejam garantidos, não 

só para crianças de seis anos, mas também para as de sete, oito, nove e dez anos 

que estão na escola e não deixaram de ser criança. 

As crianças precisam ser ouvidas a respeito de como se sentem na escola, de 

como poderiam ser as práticas ali vivenciadas e, principalmente, sobre o que já 

sabem sobre ser criança, ser criança-aluna, ser criança-filha, ser criança-irmã/irmão. 

Ouvir o que já sabem nos permite planejar os rumos das ações educativas com uma 
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atitude de respeito ao outro, e também, de co-participação que torna explícita a 

centralidade do projeto educativo em questão, qual seja, o de abrir espaços para a 

infância na escola. As crianças se encontram nas escolas; a escola é feita para elas; 

é lá um dos espaços privilegiados de produção da experiência da infância. Isto, por 

si só, já justifica, a nosso ver, a centralidade da criança no trabalho educativo.  

Nesta perspectiva, a transição pode constituir-se em um lugar de passagem, 

um lugar temporário que ainda não existe fisicamente, mas tem potencial 

exatamente neste entre-lugar que é a distância entre a escola de Educação Infantil e 

a escola de Ensino Fundamental.  

Portanto, transitar poderia significar deslocar-se para lá e para cá; carregar 

marcas de um lugar ao outro; misturar elementos de ambos os lugares; confundir as 

marcas que fixam suas caracterizações entre ambas dimensões; mais do que 

estabelecer práticas, transitar entre as práticas já estabelecidas.  

Porém, há que se ressalvar que o que importa é abrir espaços para a infância 

e suas formas de manifestação, ampliando seus tempos e espaços tanto nas rotinas 

da escola da educação infantil, quanto nas rotinas da escola de ensino fundamental. 
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APÊNDICE A – MODELO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO PARA OS RESPONSÁVEIS LEGAIS DAS CRIANÇAS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Título do Projeto: TEMPO DE QUÊ? : AS PERCEPÇÕES DAS CRIANÇAS SOBRE 
O TEMPO ESCOLAR NA TRANSIÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA OS ANOS 
INICIAIS  
Pesquisadora responsável: Professora Drª Cleonice Maria Tomazetti 
Autor: Fernando Ferrão 
Instituição/Departamento: PPGE/CE/UFSM/ Prédio 16, 3º andar, sala 3334b, 
Armário numerado e de acesso restrito. 
Telefones para contato: (55) 99599473 (autor) ou (55) 99710639 (pesquisadora) 
Local para coleta de dados: Júlio de Castilhos/RS 

 
Senhores pais, seu (sua) filho (a) está sendo convidado (a) para participar de uma pesquisa 

como voluntário (a). Você precisa decidir se concorda com a participação da criança na pesquisa. Por 
favor, não se apresse em tomar a decisão. Leia cuidadosamente o que se segue e pergunte, caso 
haja dúvida. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do 
estudo, assine no final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do 
pesquisador responsável. Em caso de não concordar, não haverá qualquer tipo de penalidade, nem 
ao seu filho (a), nem à escola.  

O objetivo geral desta pesquisa intitulada “Tempo de quê?”: A Escolarização pela ótica das 
crianças”, que será realizado na Escola Municipal de Educação Infantil Dona Cotinha,  é investigar as 
dimensões da transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, nas especificidades da Pré-
escola da EMEI Dona Cotinha, expressa pelas crianças no último da Educação Infantil e, 
posteriormente, após o ingresso no 1º ano do Ensino Fundamental. Especificamente iremos mapear o 
número de escolas e turmas pré-escolares existentes na cidade de Júlio de Castilhos no ano de 
2014, bem como o número de crianças, entre cinco e seis anos de idade, matriculadas em cada uma 
destas turmas; Averiguar a trajetória escolar até o corrente ano, das crianças matriculadas em uma 
turma pré-escolar de uma Escola Municipal de Educação Infantil da cidade de Júlio de Castilhos/RS; 
Identificar as estratégias utilizadas pelos adultos da Escola Municipal de Educação Infantil Dona 
Cotinha (Equipe Diretiva, Professores e Pais), para fazer a transição das crianças de uma turma pré-
escolar da Educação Infantil para o Ensino Fundamental; Identificar que entendimentos sobre a 
escola são expressos pelas crianças de uma turma pré-escolar no último ano da Educação Infantil, e 
posteriormente no 1º ano do Ensino Fundamental; Caracterizar, pela ótica das crianças, em meio às 
suas experiências escolares, o processo de identificaremos os entendimentos sobre a escola 
expressos pelas crianças, bem como caracterizar, pela ótica delas, em meio às suas experiências 
escolares, o processo de transição escolar entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental.  

Para sua realização, serão feitas observações do trabalho pedagógico na turma Pré B - turno 
manhã, bem como registros fotográficos e filmagens. Posteriormente serão selecionadas cenas para 
análise e discussão na pesquisa, feitas pelo mestrando e a sua orientadora, em busca de 
caracterizar, pela ótica das crianças a transição escolar entre a Educação Infantil e o Ensino 
Fundamental. Estas análises e as respectivas fotos serão publicadas na dissertação e publicações 
afins. As crianças que não estiverem participando da pesquisa não serão filmadas e nem 
fotografadas e, consequentemente, não serão citadas nos registros escritos da pesquisa.  

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 
pesquisa, para esclarecimento de eventuais dúvidas, assim como poderá retirar o consentimento a 
qualquer tempo. Se você concordar com a participação da criança no estudo, seus nomes estarão em 
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sigilo. Com isso as crianças escolherão um nome fictício que será utilizado para identificá-las no 
relatório da pesquisa. Esclarecemos ainda, que o risco de constrangimento das ações infantis será 
minimizado pela presença constante da professora responsável pela turma, uma vez que a 
pesquisadora não ficará sozinha com as crianças.  

Como riscos à pesquisa, apresentamos: 
 A não aceitação da proposta de pesquisa pelos pais das crianças, adultos responsáveis; 
 A não aceitação da proposta de pesquisa pelos sujeitos da pesquisa, as crianças; 
 A baixa frequência das crianças aos encontros propostos pela técnica de grupo focal.  

Como benefícios da pesquisa, apresentamos: 
 Participar de um grupo ampliado ao grupo familiar e escolar exclusivo; 
 Fortalecer os vínculos de amizade e camaradagem entre crianças e adultos (familiares); 
 Visibilizar a produção cultural das crianças; 
 Contribuir com o conhecimento sócio antropológico e educacional de um grupo geracional 

específico - as crianças pré-escolares;  
 Contribuir com a adequada elaboração de políticas públicas para a infância e para a 

Educação da pequena infância. 
Destacamos que não há riscos para a saúde das crianças, tampouco riscos de exposição 

demasiada da imagem individual ou em grupo; também não há riscos de vulnerabilidade à 
insegurança, pois os encontros acontecerão na instituição escolar familiar e reconhecida pelas 
crianças e suas famílias, e previamente agendados e autorizados." 

A menos que requerido, por lei ou por sua solicitação, somente o pesquisador, a equipe do 
estudo, representantes do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria 
terão acesso à seus dados, para verificar as informações do estudo. Ademais, as informações 
somente poderão ser divulgadas de forma anônima e serão mantidas no Prédio 16, 3º andar, sala 
3334b, Armário numerado e de acesso restrito, Centro de Educação da UFSM, por um período de 
cinco anos sob os cuidados da pesquisadora responsável. Após este período, os dados serão 
destruídos, através da queima dos arquivos.  

 
Consentimento do representante legal para a participação da criança como sujeito da 

pesquisa.  
Eu, ______________________________________________, abaixo assinado, concordo 

com a participação do meu filho (a) ______________________________________________ como 
sujeito do estudo ““Tempo de quê?”: A Escolarização pela ótica das crianças”.  

Fui suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, 
descrevendo o estudo ““Tempo de quê?”: A Escolarização pela ótica das crianças”. Ficaram claros 
para mim quais são os propósitos do estudo, garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 
permanentes. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 
consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos.  

 
Assentimento da criança: (    )   SIM                                      (       )   NÃO 

 
Local e data ____________________________________________________ 
Nome e Assinatura do responsável pela criança: _______________________ 
 
Declaro que obtive, de forma apropriada e voluntária, o Consentimento Livre e Esclarecido do 

representante legal da criança para a participação nesse estudo.  
 
Local e data ____________________________________________________ 
Nome e Assinatura do responsável pela pesquisa: ______________________ 
 
 

Júlio de Castilhos ____, de _____________ de 20___  
 
 
 
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato: Comitê de 
Ética em Pesquisa – UFSM - Cidade Universitária - Bairro Camobi, Av. Roraima, nº1000 - CEP: 
97.105.900 Santa Maria – RS. Telefone: (55) 3220-9362 – Fax: (55)3220-8009 Email: 
comiteeticapesquisa@smail.ufsm.br. Web: www.ufsm.br/cep 
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APÊNDICE B – MODELO FOLHA REGISTRO DA CONVERSA COM AS 

CRIANÇAS E SEUS ASSENTIMENTOS À PESQUISA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Título do Projeto: TEMPO DE QUÊ? : AS PERCEPÇÕES DAS CRIANÇAS SOBRE 
O TEMPO ESCOLAR NA TRANSIÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA OS ANOS 
INICIAIS 
Pesquisadora responsável: Professora Drª Cleonice Tomazetti 
Instituição/Departamento: PPGE/CE/UFSM/ Prédio 16, 3º andar, sala 3334b, 
Armário numerado e de acesso restrito. 
Telefones para contato: (55) 99710639 (pesquisadora) 
Mestrando autor do Projeto: Fernando Ferrão dos Santos 
Telefone para contato: (55) 99599473 
Local para coleta de dados: Júlio de Castilhos/RS 

 
Conversa com as crianças  
 
Olá, meu nome é Fernando, sou professor e estudo na Universidade Federal de 
Santa Maria. Estou aqui na escola para fazer uma pesquisa com vocês. Sabem o 
que é uma pesquisa? Para realizar a pesquisa pretendo observar o que vocês fazem 
na escola: na sala, no pátio, no refeitório, nas atividades que estivem realizando. 
Também gostaria de fotografar, filmar alguns momentos e conversar com vocês. 
Mas só farei isso com quem estiver de acordo. Combinado! Vocês vão me dizer se 
concordam ou não concordam pintando uma das mãozinhas abaixo. O polegar para 
cima representa SIM, o polegar para baixo NÃO. Além disso, podem expressar o 
que acham da ideia de participar da pesquisa desenhando, também não precisam 
decidir agora, podem ficar pensando e responder em outro momento. Está bem? 

 
 
 
      

(       )   SIM                                            (       )      NÃO 
 
 
 
 
 
 
 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato: Comitê de 
Ética em Pesquisa – UFSM - Cidade Universitária - Bairro Camobi, Av. Roraima, nº1000 - CEP: 
97.105.900 Santa Maria – RS. Telefone: (55) 3220-9362 – Fax: (55)3220-8009 Email: 
comiteeticapesquisa@smail.ufsm.br. Web: www.ufsm.br/cep 

http://www.ufsm.br/cep
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APÊNDICE C – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 
 

Título do Projeto: TEMPO DE QUÊ? : AS PERCEPÇÕES DAS CRIANÇAS SOBRE 
O TEMPO ESCOLAR NA TRANSIÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA OS ANOS 
INICIAIS 
Pesquisadora responsável: Professora Drª Cleonice Tomazetti 
Autor: Fernando Ferrão 
Instituição/Departamento: PPGE/CE/UFSM 
Telefones para contato: (55) 99599473 (autor) ou (55) 99710639 (pesquisadora) 
Local para coleta de dados: Escola Municipal de Educação Infantil Dona Cotinha 

 
A pesquisadora responsável pelo presente projeto e o acadêmico do 

mestrado se comprometem a preservar a privacidade dos sujeitos cujos dados serão 
produzidos por meio de observações, registros fotográficos e filmagens realizados 
durante a pesquisa. Concordam, igualmente, que estas informações serão utilizadas 
única e exclusivamente para execução do presente projeto, e somente serão 
divulgadas de forma anônima em eventos científicos relevantes da área da 
Educação e utilizadas cuja finalidade formativa seja adequada.  

Após a utilização na pesquisa, os dados serão mantidos em arquivo 
específico na sala 3334 B, terceiro andar do prédio 16 - Centro de Educação do 
campus sede da Universidade Federal de Santa Maria, por um período de dois anos, 
sob a responsabilidade da Prof.ª Drª Cleonice Maria Tomazzetti. Após este período, 
os dados serão destruídos. Este projeto de pesquisa foi apreciado e aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da UFSM.  

 
 

Santa Maria, junho de 2014 . 
 
 
 
 
 
 
 
 

.......................................................................  
    Prof.ª Drª Cleonice Maria Tomazzetti 
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APÊNDICE D – APROVAÇÃO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 

 

 


