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“A GENTE USA MASSINHA, FAZ CÓPIA, 

O CALENDÁRIO, AS LETRAS, OS NÚMEROS, 
ESCREVE E A ‘PRO’ FAZ NA LOUSA 

E A GENTE TAMBÉM FAZ” – 
DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O ENSINO 

FUNDAMENTAL: AS CONCEPÇÕES DE 
CRIANÇA E DO BRINCAR NAS FONTES 

DOCUMENTAIS

[...] A criança tem direito 
Até de ser diferente.
E tem que ser bem aceita
Seja sadia ou doente.

Tem direito a atenção
Direito de não ter medos
Direito a livros e pão
Direito de ter brinquedos. 

Mas criança também tem 
O direito de sorrir.
Correr na beira do mar,
Ter lápis de colorir...

Ver uma estrela cadente, 
Filme que tenha robô,
Ganhar um lindo presente,
Ouvir histórias do avô [...]

(Rocha, 2002, grifo nosso)
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O reconhecimento do brincar como atividade relevante para o 
desenvolvimento infantil, ao longo dos tempos, mostra que, embora 
tenha havido avanços em relação à concepção de criança e seu de-
senvolvimento, a contextualização do brincar no campo educacional 
ainda não tomou as proporções necessárias que materializassem uma 
textura signifi cativa da relevância dessa atividade, na atualidade. 

Muitos pesquisadores se dedicam à temática, contribuindo para a 
nossa literatura e discussões sobre o assunto. Entretanto, para refl etir 
sobre a relevância do brincar no espaço escolar brasileiro, destacan-
do a educação infantil e as séries iniciais do Ensino Fundamental, 
torna-se extremamente relevante contextualizar as concepções de 
Educação Infantil, Ensino Fundamental e, essencialmente, de crian-
ça, que regem os documentos, leis e normas os quais articulam esses 
segmentos. A concepção de criança merece aqui tal destaque, por ser 
considerada a espinha dorsal da própria formação de um currículo 
escolar. A concepção de criança capaz, que tenha voz e vez, onde 
suas expectativas e necessidades são consideradas relevantes, conduz 
a própria formação do currículo emergente, aquele construído com 
as crianças, pois 

Se as concepções que temos são essenciais na defi nição de modo 
que atuamos, parece que temos aí uma forte razão para refl etir sobre 
como nós educadores, percebemos a criança, como entendemos 
suas possibilidades e capacidades, a forma de que pensamos que ela 
aprende. Tais concepções – a concepção de criança, de processo de 
conhecimento – e a maneira como entendemos a relação desenvol-
vimento-aprendizagem e a relação aprendizagem-ensino orientam 
nossa atitude ao organizar a prática pedagógica que desenvolvemos. 
Uma análise do que estamos fazendo verdadeiramente pode começar, 
então por aí: perguntando-nos que conceito de criança tem orientado 
nossa prática ou orienta as práticas, de modo geral, e como isso tem 
determinado as práticas da educação da infância. (Mello, 2000, p.84)

O que presenciamos na maioria das escolas brasileiras, sendo 
essas de qualquer nível, são currículos engessados, prontos e acaba-
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dos, em que as necessidades de grupos de crianças ou adolescentes 
não passam a fazer parte de sua elaboração. Os documentos aqui 
previamente analisados mostram de forma intrínseca uma concepção 
de criança abstrata. Dentre essas discussões, outras ramifi cações 
merecem atenção, como a formação dos professores, os espaços 
escolares, os materiais utilizados, as condições de trabalho para os 
profi ssionais da educação e as próprias famílias que, mobilizadas 
por uma pressão capitalista, acabam por incentivar o processo de 
antecipação da escolaridade infantil, fortalecendo ideários governa-
mentais, que podem ser vistos na própria elaboração de seus docu-
mentos, realçando a despreocupação com as singularidades infantis, 
ao disponibilizar a antecipação da entrada das crianças de 6 anos no 
Ensino Fundamental.1

A escola, destinada ao desenvolvimento e produção do conheci-
mento, tem se transformado em um espaço destinado aos interesses 
da classe dominante, priorizando o sistema produtivo. A divisão 
social do trabalho, que leva o homem a não conseguir ver o resultado 
fi nal de sua atividade produtiva, fi xando-se apenas na venda de sua 
mão de obra, traz diferentes interesses, no âmbito de suas relações:

O sistema capitalista pressupõe a dissociação entre os trabalha-
dores e a propriedades dos meios pelos quais realizam o trabalho. 
Quando a produção capitalista se torna independente, não se limita 
a manter essa dissociação, mas a reprodução em escala cada vez 
maior. O processo que cria o sistema capitalista consiste apenas no 
processo que retira do trabalhador a propriedade de seus meios de 
trabalho, um processo que transforma em capital os meios sociais 
de subsistência e os de produção e converte em assalariados os pro-
dutores diretos. (Marx & Engels, s. d., p.830) 

Essa relação cotidiana culmina na formação de uma consciência 
forjada aos moldes do capital, levando à alienação do homem, que, 

 1 Lei n,11.274, de 6 de fevereiro de 2006, conhecida como Lei do Ensino Fun-
damental de 9 anos.
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marcada pelas relações mercadológicas, acentua o individualismo, 
o lucro e a competição como seus principais eixos norteadores. A 
educação atual, aos moldes capitalistas, tem como tarefa formar 
consumidores não críticos da realidade, deixando que a alienação 
do mundo capitalista tome conta das relações humanas. A tarefa 
educacional, que deveria ser “uma transformação social, ampla e 
emancipadora” (Mészaros, 2005, p.76), está cumprindo justamente 
a fi nalidade oposta – a de formar indivíduos cada vez mais submissos 
e dependentes do sistema, resistentes às mudanças sociais que não 
estejam ligadas aos interesses econômicos. 

Marx já enfatizava, em suas obras, a questão de que o movi-
mento das relações de mercado iria deteriorar as relações humanas, 
fundando-se em relação articulada com a economia e a socieda-
de. Para Marx, o homem é forjado por suas relações histórico-so-
ciais, tendo o biológico como importante, porém não suficiente. 
Assim, Marx afi rma que “o que os indivíduos são, portanto, de-
pende das condições materiais de sua produção” (Marx & Engels, 
1977, p.28).

Refl etindo sobre essas considerações, a educação passa por um 
processo de mercantilização, tratada como mercadoria, tendo esse 
objetivo reforçado pela burguesia. Sua função passa a ser atender as 
necessidades do mercado, descaracterizando sua função essencial de 
humanizar indivíduos, contribuindo para a transformação de uma 
sociedade mais justa e igualitária. Desse modo, o currículo peda-
gógico na instituição escolar pode se transformar num instrumento 
de reprodução das facetas capitalistas, produzindo e reproduzindo 
o conhecimento nas escolas de forma que elas contribuam para a 
cristalização da ideologia da classe dominante. Assim

A educação institucionalizada, especialmente nos últimos 150 
anos, serviu – no seu todo – ao principio de não só fornecer conheci-
mentos e o pessoal necessário à máquina produtiva em expansão do 
sistema do capital, como também gerar e transmitir um quadro de 
valores que legitima os interesses dominantes, como se não pudesse 
haver nenhuma alternativa à gestão da sociedade, seja na forma 
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“internalizada”. (isto é, pelos indivíduos devidamente “educados” 
e aceitos) ou através de uma dominação estrutural de subordinação 
hierárquica implacavelmente imposta. (Mészaros, 2005 p.34)

Todo esse processo também traz como consequência a relação 
do mercado de trabalho na educação que passa a cooperar com o 
aparecimento de especializações de mão de obra, como o apareci-
mento de diversas especialidades, atendendo assim as necessidades 
do mercado. Segundo Sass (2003, p.1365):

Afora o aparente despropósito de se pretender regular o mercado 
de trabalho por meio de uma lei educacional – em nome do combate 
ao corporativismo dos profi ssionais e à reserva de mercado decorrente 
da profi ssionalização vigente no país –, a intenção do legislador era, 
de fato, atender às exigências do capital. 

Todos esses mecanismos surgidos reforçam a alienação da força 
produtiva. Muitas estratégias são utilizadas para assegurar a manu-
tenção do sistema e conter ações revolucionárias, sendo a educação 
um dos principais meios. Assim, a educação escolar torna-se também 
comparsa da degradação política e da exclusão social. 

Nesse sentido, a grande infl uência da política mundial domi-
nante traz sérias consequências para a educação, essencialmente 
para as crianças. Para solidifi car essa discussão, podemos começar a 
construção de nossa análise, no âmbito educacional brasileiro, pelo 
trajeto histórico da versão preliminar dos Referenciais Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil, e, logo depois, surgiram os Re-
ferenciais propriamente ditos, que têm sua história demarcada por 
confl itantes discussões, dentro dos parâmetros da política vigente.

Antes mesmo do aparecimento dos Referenciais, a criança co-
meça a ser vista pelas leis brasileiras. Em 1988, a nova Constituição 
é um dos primeiros documentos que começa a enfatizar a criança e 
a educação para os pequenos, em creches e pré-escolas, como um 
direito; a partir de então a criança passa (pelo menos no documento) 
a ser vista como cidadã. 
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O dever do Estado com a Educação será efetivado mediante 
a garantia de: atendimento em creche e pré-escolas às crianças de 
zero a seis anos de idade... (Brasil, 1988, cap.III, art. 208, inciso IV)

Na década de 1990, deferências às crianças pequenas, nos do-
cumentos, começam a aparecer com mais incidência. A partir do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), divulgado em 1990, 
que se empenha no direito à vida, à escola, à cidadania, vem a nova 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996, que passa a 
discutir a criança da Educação Infantil e o referencial pedagógico-
curricular para a formação de professores, nesse setor e séries iniciais 
do Ensino Fundamental; mais recentemente, surge o Referencial 
Curricular para a Educação Infantil (creches e pré-escolas) (1997). 
Este último merece ser abordado neste trabalho, especialmente por 
sua história de construção, lembrando que esses são os principais 
materiais utilizados nas escolas brasileiras. Na fala da diretora do 
Ensino Fundamental:

Diretora: Aqui não tem um projeto político-pedagógico. Só a 
secretaria que enviou um questionário para entregar aos pais para 
saber sobre a clientela.

Pesquisadora: Vocês têm algo para guiar o trabalho pedagógico?
Diretora: A gente usa o que é geral, PCN, LDB, o que é para 

todos.

Todas essas conquistas precisam ser criteriosamente analisadas, 
pois a trajetória da Educação Infantil como um direito das crianças, 
nesse período da década de 1990, estava em efervescência, de sor-
te que, pelo curto espaço de tempo dessa expansão, necessitava de 
maiores averiguações para que fosse possível uma política integral-
mente voltada à infância, no Brasil. Nesse sentido, cabe refl etir sobre 
a trajetória da construção dos Referenciais Nacionais para a Educação 
Infantil, que se alicerçou de maneira rude, sem a devida atenção às 
particularidades e necessidades de nossas crianças brasileiras. A ade-
quação de infraestrutura educacional, com destaque para a formação 
de professores, e a própria elaboração desse material, baseou-se em 



CADÊ O BRINCAR?  49

“moldes importados”, esquecendo-se da realidade social brasileira. 
A presença de um modelo de Educação Infantil, forjado nas relações 
capitalistas e interesses dominantes, foi condensada no documento, as-
sim como a concepção de criança abstrata, sem história e sem cultura.

Segundo Faria & Palhares (2001), a elaboração dos RCNEI 
atropelou os trabalhos encomendados pelo MEC, nos anos de 1994 
e 1996 (conhecidos como cadernos), dirigidos pela Coordenadoria 
Geral de Educação Infantil (Coedi), tendo como responsável a pro-
fessora Ângela Maria Rabelo Ferreira Barreto. Esse atropelo foi alvo 
de inúmeras discussões. Muitos debates estavam sendo realizados 
sobre a Educação Infantil, para educadores, no intuito de familiarizá-
los com um novo conceito de infância e desenvolvimento infantil; 
trata-se de processo que se fazia necessário, lembrando que nossa 
história para a educação dos pequenos é marcada por concepções 
simplistas do cuidar e educar, infl uenciadas pelo movimento hi-
gienista da década de 1920-1930, em que a “educação da infância 
expressava-se como um caminho-chave [...] interessando-se, assim, 
pela conformação da saúde da alma.” (Magaldi, 2002, p.66). Essa 
concepção higiênica da década de 1920 e 1930 ainda está presente em 
nossas escolas. Porém, algo mais preocupante se instala, atualmente 
– a antecipação da escolarização, ou seja, está sendo deixado de se 
oportunizar nos espaços da educação infantil, atividades potencia-
lizadoras do desenvolvimento integral da criança, atendendo suas 
necessidades, para ser realizadas atividades prontas, com a intenção 
de alfabetizar as crianças.

Tanto a concepção higienista como a escolarização são expostas 
nessa elaboração do RCNEI, estando até hoje implícitas, o que leva 
os educadores a seguir esses parâmetros e fazer deles um manual 
de instrução, em que a criança parece ser “uma cera a modelar.” 
(Magaldi, 2002).

Preocupados com essas questões e travando uma luta por uma 
Educação Infantil que se organizava por uma concepção de criança 
possuidora de direitos, por uma qualidade de Educação Infantil, mi-
litantes da área explicitaram uma revisão do documento, o que levou 
a submissão do mesmo a pareceres de diversos especialistas do setor. 
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Muitas questões foram levantadas pelos pareceristas sobre a 
concepção naturalista da criança, impregnada no documento, o que 
ocasiona um outro viés sobre a aprendizagem, o cuidar e o educar, 
além de as propostas estarem escritas de maneira complexa, de forma 
técnica, difi cultando o entendimento para o educador. Na realidade, o 
RCNEI trabalha com a suposição de que a formação dos educadores 
da infância é qualifi cada e que há estruturas física e humana para a 
realização do trabalho docente.

A realidade em que nós vivemos é bem mais confl itante, pois a 
desqualifi cação dos educadores e a escassez de infraestrutura para 
o oferecimento de uma educação de qualidade estão presentes de 
forma nítida, em nossas creches e pré-escolas. Torna-se, assim, um 
documento fi ctício frente a nossa realidade, conforme argumentam 
Faria & Palhares (2001, p.9):

Nossa realidade é ainda um tanto distante. Por um lado, temos 
um quadro de educadores pouco qualifi cados, e, por, outro, para 
efeito de ilustração, temos um quadro de pais e mães oprimidos, 
pouco participativos na dinâmica das instituições e que, antes de 
tudo, necessitam da creche como um equipamento, não “podendo” 
reconhecê-la como um direito, mas aceitando-a como um favor. 
Algumas teses de mestrado e doutorado mostram essa realidade. 
Tal realidade também se faz presente quando consideramos que, 
atreladas à formação dos professores, temos as condições de funcio-
namento de cada equipamento. 

Essa realidade revela um grande número de educadores desprepa-
rados para a atuação na Educação Infantil. O descaso para com essa 
faixa etária pode ser visto na própria contratação de profi ssionais, 
para os quais o cuidar e o educar na escola se orientam por uma visão 
maternalista e assistencialista. Alternativas para mudanças nesses 
conceitos podem estar na formação desses profi ssionais em serviço 
e também naqueles que ainda estão no processo inicial de formação 
e ainda não atuam, mostrando a eles que a educação infantil vai além 
dos pressupostos de que cuidar e educar, mas se vinculam mais com a 
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questão da maternidade e da assistência. Não há também necessidade 
de antecipar fases, no processo de alfabetização. O espaço da educa-
ção infantil deve ser visto como potencializador do desenvolvimento 
da criança. O referencial a ser considerado para o aprendizado é a 
própria criança. 

A maior preocupação subentendida nos documentos é com a 
escolarização. Atualmente, presenciamos o uso de materiais prontos, 
sistemas apostilados de ensino, utilizados como instrumentos de 
alfabetização, iniciada não mais na segunda infância, com crianças 
de 4-6 anos – o que já era motivo da preocupação (e que estaremos 
discutindo com mais ênfase, neste trabalho) –, mas como tarefa 
maternal na primeira infância (crianças de 2-3 anos). 

A pesquisa de campo na Educação Infantil nos revela que:

•  As crianças são repreendidas ao sorrir, conversar, brincar. Têm 
que estar todo o tempo atentas às questões de alfabetização.

Professora 1: “Sentem, para fazer a matéria”.(gritando com as 
crianças)

[A professora grita com as crianças e pede para elas não gritarem. As 
crianças fi cam agitadas, o interesse é pouco em relação à apostila. Quer 
disciplina, enquanto as crianças trabalham os conteúdos apostilados ou 
o caderno de alfabetização. O silêncio é primordial].

Haja vista certo desprezo e descaso governamental para com 
a infância, voltando à discussão da diminuição do brincar e das 
atividades lúdicas, no espaço da Educação Infantil e sua presença, 
já nos documentos. Vê-se que o brincar não é priorizado, pois a sua 
elaboração foca-se no ensino, um modelo escolar. Desse modo, os 
pareceristas da primeira versão do RCNEI manifestam uma séria 
preocupação:

A educação infantil é tratada no documento como ensino, tra-
zendo para área a forma de trabalho do ensino fundamental, o que 
representa um retrocesso em relação ao avanço já encaminhado 
na educação infantil de que o trabalho com crianças pequenas em 
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contextos educativos deve assumir a educação e o cuidado enquanto 
binômio indissociável e não o ensino. (Cerisara, apud Faria & Pa-
lhares, 2001, p.28)

Segundo Faria & Palhares (2001), essa é uma Educação Infantil 
com moldes muito diferentes das propostas do Coedi, o qual visava 
atender às crianças de maneira que se respeitasse a infância, com 
suas especifi cidades e singularidades. Dessa maneira, os educadores 
atuantes na área passaram a interpretar que o contexto educativo para 
os pequenos seria um espaço para se dar aulas e não para se propor-
cionar experiências. Ou seja, não seria um ambiente, mas sim um 
espaço estrutural com carteirinhas e mesinhas, giz, lousa e alfabeto 
na parede. E, assim, as atividades prontas tomariam sua vez, como 
parte das “aulas”. 

Quando pensamos em proporcionar experiências, estamos as-
sumindo ter a criança como agente ativo do processo de ensino e 
aprendizagem. Mas esse processo não é simples, como os modismos 
educacionais entendem. Falar em criança ou aluno como agentes 
ativos do processo de ensino e aprendizagem tornou-se um “chavão” 
de escolas públicas e privadas, sendo slogan até mesmo dos sistemas 
apostilados de ensino, que não se dão conta da contradição presente. 
Um trabalho signifi cativo com as crianças e não para as crianças re-
quer formação, pesquisa, observação e registro. O educador, nesse 
sentido, é um pesquisador e mediador, o qual observa as necessidades 
das crianças e, pela sua mediação, faz surgir novas necessidades. 
Tudo isso deve ser registrado como forma de refl etir sobre a prática, 
tornando-se um rico material para sua formação em plena atuação. 

Muitos pareceres da primeira versão do documento ressaltaram 
a predominância de terminologias e expressões oriundas do Ensino 
Fundamental, uma concepção de Educação Infantil voltada para a 
escolarização e preparação para o Ensino Fundamental. Na reali-
dade, o documento parece não se dar conta de que o eixo que deve 
conduzir as práticas educativas é a criança. O espaço da Educação 
Infantil não pode ter a percepção de espaço escola, mas sim de espaço 
para a infância, envolvidas por um currículo emergente assim como 
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citado anteriormente e não práticas prontas e que referenciam o pre-
paro para o Ensino Fundamental. Isso implica que a concepção de 
criança, no documento, aparece de modo com que ela se situe como 
um sujeito escolar, abstrato e sem especifi cidades, deixando de ser 
criança para se tornar apenas aluno. Em decorrência, os educadores 
também passam a interpretar o documento sem uma refl exão crítica 
a respeito, aceitando-o tranquilamente e a começando a utilizá-
lo como um receituário ou como um instrumental. No RCNEI 
de 1998, no volume Introdução, percebemos algumas terminolo-
gias, já no sumário, que ressaltam a preocupação com o desenvol-
vimento de atividades escolares, no âmbito da Educação Infantil. 
São exemplos:

– Conteúdos, p.47
– Organização de conteúdos por blocos, p.53
– Seleção de conteúdos, p.53
– Orientações didáticas, p.54
– Avaliação formativa, p.58
– Linguagem escrita e oral - volume 3

Essas são algumas das terminologias encontradas nos RCNEI, 
que evidenciam grandes preocupações apenas normatizadoras e não 
de formação humanizadora. Uma preocupação com uma formação 
formativa baseada em conteúdos prontos e acabados. No contexto da 
educação infantil a questão conteúdo vem sendo interpretada como 
proporcionar atividades didatizadas, aqui no sentido de mais volta-
das para a alfabetização. Parece desconsiderar que as atividades do 
brincar, do contar histórias também sejam fontes de conhecimento. 
A fala de uma criança da educação infantil revela a maior incidência 
de atividades de alfabetização...

Pesquisadora: “O que vocês mais fazem na escola?”
Criança N.: “A gente usa massinha, faz cópia, o calendário, as le-

tras, os números, escreve e a ‘pro’ faz na lousa e a gente também faz”.

As preocupações com os conteúdos, a didatização e a alfabetização 
se constituem as ênfases desse documento.
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A partir dessa pequena contextualização sobre o RCNEI e a con-
cepção de criança nele inserida, podemos ter algumas suposições a 
respeito dos lugares que as brincadeiras e a linguagem assumem, no 
documento e como vimos acima, que refl etem também na prática dos 
educadores. Se a concepção de criança está impregnada por uma visão 
reducionista, especialmente ao considerarmos que essa antecipação 
da escolarização é consequência de uma política dominante capitalista 
e segregacionista, podemos concluir que o brincar passa a ser visto 
como uma atividade não prioritária, mas de função disciplinar e 
didatizada e não como relevante para o desenvolvimento integral da 
criança, uma vez que se preocupa com conteúdos a serem ensinados e 
não com o eixo de trabalho, além de ser uma atividade explorada como 
se fosse separada da construção do conhecimento e da própria cons-
trução da linguagem, condizente com uma visão dualista da criança.

Quando o brincar é impulsionado por objetivos que não são de 
seu próprio processo, como a alfabetização ou o disciplinamento por 
exemplo, ela perde seu sentido. Os educadores passam a descarac-
terizá-lo e a vê-lo como instrumento alfabetizador.2 Cerisara (apud 
Faria & Palhares, 2001, p.37) enfatiza que:

As observações feitas sobre as conseqüências danosas que tra-
riam para as crianças o brincar e o movimento tratados de forma 
disciplinar também deixam claro que são estes dois eixos que mais 
possibilitam perceber o quanto a estrutura proposta pelo RCNEI é 
inadequada para estruturar o trabalho de educação e cuidado com 
crianças pequenas.

O brincar, atividade essencial para o desenvolvimento infantil, 
não pode ser visto somente com fi ns didáticos para a alfabetização. 
Tem que ser percebido como uma atividade essencial e potencia-
lizadora do desenvolvimento, e que proporciona à criança duran-

 2 No contexto deste trabalhom o brincar espontâneo é pouco percebido no con-
texto da educação infantil. As brincadeiras quando realizadas, são utilizadas 
como instrumento pedagógico de alfabetização.
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te seu processo a capacidade de ler o mundo adulto, opinando e 
criticando-o. 

Após os pareceres críticos em relação à elaboração dos RCNEI, 
em diversos aspectos, foi elaborada uma nova versão, com modi-
fi cações em vários itens sugeridos, tais como a retirada do tópico, 
constante da versão preliminar, sobre função de ensino, tendo agora 
maior referência à criança, de que podemos destacar a inserção do 
brincar no item chamado “educar”. Assim, os RCNEI explicitam:

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 ter consciência da diferença existente entre a 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 signifi cados. 
Essa peculiaridade da brincadeira ocorre por meio da articulação 
entre a imaginação e a imitação da realidade. Toda brincadeira é uma 
imitação transformada, no plano das emoções e das idéias, de uma 
realidade anteriormente vivenciada. (Brasil, 1998, p.27)

Mesmo com essas alterações, que foram muito poucas e não aten-
deram a todas as sugestões dos pareceristas, a discussão que o Coedi 
vinha fazendo em relação a preparar os professores e a sociedade 
para uma nova visão de Educação Infantil e infância, antes do sur-
gimento do documento, foi ignorada. Nesse sentido, a interpretação 
que ainda se tem desse material, bem como dos próprios Parâmetros 
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, é de que são 
instrumentais de orientação das práticas educativas e que, mesmo 
assim, em muitos casos, nem dessa forma são utilizados. 

Essas são apenas algumas das discussões sobre a elaboração dos 
documentos da Educação Infantil, com destaque para os RCNEI, 
que causaram grande impacto para os pesquisadores da área, os quais 
lutam por uma pedagogia da infância. 
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Essa repercussão travada na década de 1990 se apresenta como 
um alicerce processual da transferência do Ensino Fundamental 
para a Educação Infantil que, juntamente com a pressão da política 
dominante, com o passar dos anos e utilização dos RCNEI como 
receituários e com um formato antecipatório, tornou clara a obri-
gatoriedade desta última em preparar as crianças para a primeira, o 
que podemos traduzir como uma preparação da criança para etapas 
mais antecipadas. A antecipação da alfabetização, o disciplinamento 
das crianças, o uso de atividades enfadonhas e sem sentido, apenas 
com função gráfi ca, fazem que diminua o envolvimento das crianças 
com atividades que tenham sentido e signifi cado a elas, essenciais ao 
seu desenvolvimento, como as brincadeiras, as cantigas, as ativida-
des artísticas e de expressão, prendendo-se apenas às atividades de 
decodifi cação. 

Mesmo com tantos estudos e pesquisas direcionados à relevância 
do brincar e das atividades lúdicas para o desenvolvimento infantil, 
tais procedimentos ainda não são valorizados pela nossa sociedade. 
As alavancas políticas neoliberais e os ideários dominantes intro-
duzem, em diversos âmbitos da sociedade, a supervalorização do 
homem capitalista, reduzindo a relevância do homem – que, antes 
de tudo, é humano, forjado por suas apropriações socioculturais. 
Consequentemente, a educação escolar se reduz à detenção de saberes 
e ao cumprimento de conteúdos, desconsiderando as especifi cidades 
infantis. Salienta Mello (2005, p.39): 

É importante lembrar que a passagem do brincar ao estudar como 
atividade por meio da qual a criança mais aprende não acontece num 
passe de mágica, de um momento pra outro. Ao contrário, é um 
processo por meio do qual, aos poucos, a criança vai deixando de se 
relacionar com o mundo por meio da brincadeira e começa a fazer 
do estudo a forma explícita de sua relação com o mundo.

Por conseguinte, a escola, como espaço de múltiplas relações, 
precisa ser um espaço também para o brincar, oportunizando sua 
interação com o mundo. 
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Percebendo-se, como citado, a desvalorização da criança nos 
RCNEI, verifi ca-se que as leis e documentos vão sendo submetidos 
cada vez mais a uma educação de antecipação, com moldes capita-
listas e de uso de interesses políticos. Sua elaboração inicial, como 
sua reformulação (a última ainda não atendeu aos pedidos totais dos 
pareceristas), envolveu-se em instâncias de antecipação e de uma 
visão escolarizada da Educação Infantil, revelando com nitidez que 
o professor dessa faixa tem que dar aulas na escola da infância. 

Um bom exemplo de um trabalho signifi cativo de como não dar 
aulas na escola da infância são as experiências nas escolas púbicas 
municipais de Educação Infantil de Reggio Emilia, na região Norte 
da Itália. Sendo iniciada após a Segunda Guerra Mundial, o empe-
nho de pais e educadores pela reconstrução da região, intensifi cou a 
luta pela educação das crianças pequenas. Esse trabalho, muito bem 
alicerçado teoricamente e posto em prática, teve como precursores 
Bruno Ciari e Loris Malaguzzi. A experiência italiana é muito di-
ferente da brasileira, mesmo porque devemos considerar aspectos 
histórico-culturais que envolvem o processo, mas isso não signifi ca 
que devemos aceitar a realidade como está. Devemos tomá-la como 
exemplo para construirmos uma outra forma de pensar a Educação 
Infantil, mesmo que seja um desafi o ante a contemporaneidade. No 
Brasil, temos a experiência de Madalena Freire, na escola da Vila, 
que revelará ser possível realizar uma prática pedagógica em que o 
interesse da criança se torna fi o condutor.

Assim como o próprio Malaguzzi defendia, as crianças têm várias 
linguagens – as cem linguagens – e essas merecem atenção, porque 
cada uma delas intensifi ca o desenvolvimento das potencialidades 
infantis. Nesse mesmo viés, Danilo Russo (2007), um professor da 
scuolla dell’infanzia italiana (pré-escola pública estatal, em Roma) 
realiza um grande trabalho de refl exão, por meio de seu artigo inti-
tulado “De como ser professor sem dar aulas na escola da infância”,3 
no qual reafi rma a questão de não dar aulas na Educação Infantil, 

 3 Artigo escrito no ano de 2004, traduzido e publicado no Brasil, em 2007.
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mas, preferentemente, proporcionar experiências. Russo (2007, 
p.82) deixa claro que 

é preciso tirar o jaleco, ser pessoa, trocar (nada mais do que isso) o 
próprio interesse, mas real, pelo interesse dos meninos e das meninas 
que queremos estimular: a partir de então, provavelmente, a relação 
entre as pessoas e as interações com as coisas se confundem e, se ambas 
são boas, se alimentam, crescem. Há quem fale do propósito disto 
em pedagogia da relação; para mim é, simplesmente, uma prática 
de educação em outras possíveis. (grifos do autor)

Na verdade, o que Russo propõe deveríamos, como educadores, 
tomar como eixo de uma mudança de paradigmas. A realidade brasi-
leira é complexa, avassaladora e, ao mesmo tempo, desafi adora. De-
veríamos até mesmo desafi ar os próprios documentos que instigam 
o contrário do que Russo nos propõe, isto é, uma escola da infância 
escolarizada e antecipatória.

No Brasil, como se já não bastassem tantas lutas em defesa de 
uma educação infantil de qualidade, em que se priorizem a criança 
e seu desenvolvimento integral, uma nova lei paira sobre a Educação 
Infantil e as séries iniciais: a Lei n.11.274, conhecida popularmente 
como Lei do Ensino de 9 anos. Foi promulgada no dia 6 de maio de 
2006, alterando a Lei n.9.394/96, a LDB de 1996. A Lei n.9.394/96, 
na Seção II (da Educação Infantil) e na Seção III (do Ensino Funda-
mental), preconizava:

artigo 29 – A educação infantil, primeira etapa da educação básica, 
tem como fi nalidade o desenvolvimento integral da criança até seis 
anos de idade, em seu aspecto físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade. (Silva, 1998, 
p. 47)

artigo 32 – O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, 
obrigatório e gratuito na escola pública, terá por objetivo a formação 
básica do cidadão... (ibidem, p.148)
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A partir de 6 de fevereiro de 2006, a Lei n.11.274 (ibidem) passa 
a determinar:

Altera a redação dos arts. 29, 30, 32 e 87 da Lei no 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o ensino 
fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos 
de idade.

O art. 32 da Lei n.9.394, de 20 de dezembro de 1996 (ibidem), 
passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) 
anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de 
idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão...

A lei do Ensino Fundamental de 9 anos regulamenta a matrícula 
das crianças de seis anos, no Ensino Fundamental. Mais uma vez, a 
referida lei nos remete a mais uma refl exão a respeito dos documentos 
que regem nossa educação e da concepção de criança que pressupõe. 

Torna-se um retrocesso, após tantas lutas que foram e ainda 
são travadas, em defesa da educação infantil, inserir uma lei cujos 
benefícios não é possível perceber, para as crianças. Alguns fatos 
históricos podem ser úteis para a refl exão. Por exemplo, Khulmann 
Junior (2001), em suas pesquisas, constata que, por volta de 1880, em 
Bruxelas, discussões acerca da utilização de elementos metodológicos 
da pedagogia freubiana4 de educação infantil, na escola primária, 
hoje nosso Ensino Fundamental, foram enfatizadas como essenciais. 

Isso evidencia como estamos retrocedendo ao longo do próprio 
processo histórico, tentando fazer o movimento inverso das militân-
cias em defesa da educação para as crianças pequenas. A preocupação 

 4 Froebel enfatiza a necessidade de se considerar na escola primária (atual Ensino 
Fundamental) atividades de jogo e da brincadeira, realizados na Educação 
Infantil, também no Ensino Fundamental.
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maior em toda essa repercussão é com a criança e seu desenvolvi-
mento integral, visando essencialmente ao desenvolvimento das 
potencialidades infantis. Nessa perspectiva, merece destaque o 
ponto-chave deste trabalho, ou seja, o espaço que é proporcionado 
ao brincar e às demais atividades lúdicas. 

Refl etindo à luz da teoria histórico-cultural, o próprio documento 
em si já se posiciona como uma mola propulsora para a antecipação 
da escolarização, envolvendo questões como a própria alfabetização 
precoce. O espaço do brincar, desse modo, vai-se tornando cada vez 
mais reduzido, cedendo lugar às atividades escolares. 

Assim como o RCNEI, a Lei n.11.274 de 6/2/2006 do Ensino 
de 9 anos tem, segundo Rocha (2007), sua elaboração marcada por 
uma concepção de criança abstrata dentro do processo de ensino e 
aprendizagem, vendo-a como ser natural e não histórico-cultural. 
Rocha (2007), em seu dossiê “O ensino de psicologia e a educação 
infantil: a nova política pública para a educação infantil e o ensino 
fundamental e suas possíveis repercussões para o desenvolvimento 
infantil”, ressalta alguns pontos intrigantes, encontrados no livro de 
orientação para a compreensão da nova lei, criado pelo MEC: 

1.  a naturalização da infância e da criança, 2. a homogeneização 
de todas as modalidades lúdicas; 3. as relações entre crianças e 
adultos, presentes no documento. 

Além dos pontos ressaltados por Rocha, cabe apontar aqui outros 
itens que chamam a atenção, especialmente pelo seu envolvimento 
com a cultura da política dominante. Entre outros, a grande insistên-
cia sobre a questão da alfabetização, o brincar como algo natural, as 
contradições do documento com a realidade brasileira, embora mui-
tas vezes os textos teóricos se apresentem bem elaborados, entretanto 
estão fora da realidade do educador e das escolas em que este atua. 
As questões da avaliação, da pedagogização da infância, vistas na 
própria elaboração da Lei de 9 anos, mostram-se contraditórias com 
respeito ao uso das teorias de Vygotsky e outros autores que tratam 
do desenvolvimento infantil como um processo histórico-cultural. 
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Alguns trechos do material foram extraídos, com o intuito de 
atrelar uma discussão mais consistente e coesa em relação ao docu-
mento e o brincar, nesse contexto. Como ressaltado por Rocha, a 
concepção natural da criança e o brincar, percebida no documento, 
pode ser bem visualizada:

Partindo do princípio de que o brincar é da natureza de ser crian-
ça, não poderíamos deixar de assegurar um espaço privilegiado para 
o diálogo sobre tal temática. Hoje, os profi ssionais da docência estão 
diante de uma boa oportunidade de revisão da proposta pedagógica 
e do projeto pedagógico da escola, pois chegaram, para compor essa 
trajetória de nove anos de ensino e aprendizagens, crianças de seis 
anos que, por sua vez, vão se encontrar com outras infâncias de sete, 
oito, nove e dez anos de idade. Se assim entendermos, estaremos 
convencidos de que este é o momento de recolocarmos no currículo 
dessa etapa da educação básica O brincar como um modo de ser e 
estar no mundo; o brincar como uma das prioridades de estudo nos 
espaços de debates pedagógicos, nos programas de formação conti-
nuada, nos tempos de planejamento; o brincar como uma expressão 
legítima e única da infância; o lúdico como um dos princípios para 
a prática pedagógica; a brincadeira nos tempos e espaços da escola 
e das salas de aula; a brincadeira como possibilidade para conhecer 
mais as crianças e as infâncias que constituem os anos/séries iniciais 
do ensino fundamental de nove anos. (Brasil, 2006, p.9)

Uma concepção natural do indivíduo, nesse trecho, revela a con-
tradição com outras partes do documento, além de contrastar com a 
visão teórica sobre a qual se sustenta. Um dos textos que se dedica 
apenas à discussão do brincar argumenta:

Os estudos da psicologia baseados em uma visão histórica e social 
dos processos de desenvolvimento infantil apontam que o brincar 
é um importante processo psicológico, fonte de desenvolvimento e 
aprendizagem. De acordo com Vygotsky (1987) um dos principais 
representantes dessa visão, o brincar é uma atividade humana criado-



62  FLÁVIA CRISTINA OLIVEIRA MURBACH DE BARROS

ra, no qual a imaginação, fantasia e realidade interagem na produção 
de novas possibilidades de interpretação, de expressão da ação pelas 
crianças, assim como de novas formas de construir relações socais 
com outros sujeitos, crianças e adultos. (Borba, 2006, p.35)

Ao contrário da introdução anterior, que apresenta o brincar 
como algo natural da criança, a citação de Borba concebe a atividade 
da brincadeira como social, cultural e histórica, alicerçando-se nas 
teorias de Vygotsky. Torna-se relevante enfatizar que o documento 
parece ter sido construído em partes, não visto como um todo, trazen-
do contradições e concepções naturalistas do homem, o que também 
evidencia certa despreocupação em relação à temática do brincar.

Outra questão contraditória, no documento, em um dos textos 
sobre a pedagogização da infância, é a que sobressai, quando, a 
partir do olhar de Kramer (2006, p.16), se observa que “Benjamin 
critica a pedagogização da infância e faz cada um de nós pensarmos: 
é possível trabalhar com crianças sem saber brincar, sem ter nunca 
brincado?”. Será que a infância já não está sendo pedagogizada, 
inserindo-se o Ensino Fundamental de 9 anos? Quando vimos, no 
decorrer do presente texto, as conquistas da educação infantil, mes-
mo que atravessadas por diversos problemas de ordem documental, 
verifi camos que uma luta em defesa dos pequenos estava travada. A 
Educação Infantil, promulgada como Educação Básica, em 1996, 
pela LDB, foi uma grande conquista, principalmente porque se 
passa a reconhecê-la como parte integral da formação da criança. A 
Lei de 9 anos deixa clara a contradição em relação a essas conquis-
tas, porque passa a desconhecer a Educação Infantil e a reconhecer 
o Ensino Fundamental como um espaço mais signifi cativo para a 
aprendizagem. No documento, lê-se:

A ampliação do ensino fundamental para nove anos representa 
um avanço importantíssimo na busca de inclusão e êxito das crianças 
das camadas populares em nossos sistemas escolares. Ao iniciarem o 
ensino fundamental um ano antes, aqueles estudantes passam a ter 
mais oportunidades para cedo começar a se apropriar de uma série 
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de conhecimentos, entre os quais tem um lugar especial o domínio 
da escrita alfabética e das práticas letradas de ler compreender e 
produzir textos. (Brasil, 2006, p.101)

Nota-se, nessa passagem, uma grande ênfase ao Ensino Funda-
mental, no sentido de ser potencializador da construção de conhe-
cimentos, compreendendo a Educação Infantil como um período 
menos importante, como se não pudesse proporcionar conheci-
mentos signifi cativos ao desenvolvimento infantil. O destaque para 
o domínio da escrita alfabética e das práticas letradas evidencia a 
preocupação com a alfabetização e a antecipação da escolarização. 
Boa parte do documento é dedicada à alfabetização e às sugestões 
de atividades. Poucos são os aspectos sociais e culturais a serem 
destacados, a não ser que estejam envolvidos com as questões de 
alfabetização e leitura: 

Nessa perspectiva, é importante que a escola, desde a educação 
infantil, promova atividades que envolvam essa diversidade textual 
e levem os estudantes a construir conhecimentos sobre os gêneros 
textuais e seus usos na sociedade. Assim, mesmo as crianças ou os 
adolescentes que não conseguem ainda ler e escrever convencional-
mente de forma autônoma, podem fazê-lo por meio de uma outra 
pessoa. (Brasil, 2006, p.72)

Acreditamos que também seja importante esse trabalho, mas o 
que queremos enfatizar é a grande preocupação que o documento 
apresenta com a questão da alfabetização. Ante a proposta de ante-
cipar a alfabetização, que já vinha ocorrendo mesmo antes da pro-
mulgação da lei, considerando a formação defi citária dos professores 
de Educação Infantil, é possível pensar que tal antecipação ocorra 
ainda mais cedo.

O livro de orientações para professores sobre a Lei de 9 anos, 
proposto pelo MEC, apresenta várias lacunas que não condizem com 
a realidade que nos rodeia. Um exemplo evidente pode ser observado 
na seguinte passagem:
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É importante que o professor(a) pense nas crianças como sujeitos 
ativos que participam e intervêm no que acontece ao seu redor por-
que suas ações são também forma de reelaboração e de recriação do 
mundo. Nos seus processos interativos, a criança não apenas recebe, 
mas também cria e transforma – é constituída na cultura e também 
é produtora de cultura. (Brasil, 2006, p.62)

Para que o professor pense nas crianças como sujeitos ativos 
no processo de ensino e aprendizagem, torna-se necessário que ele 
participe na construção das atividades e seja reconhecido como mola 
propulsora desse trabalho. Como uma proposta dessa é possível, 
diante do apoio que o próprio MEC oferece, quanto ao uso de mate-
riais apostilados, com atividades prontas, as quais muitas vezes não 
condizem com a realidade dos alunos? 

Podemos avaliar que a Lei do Ensino de 9 anos é um documento 
fi ctício, diante da realidade da educação brasileira, em que contra-
dições entre a concretude de nossas escolas e suas estruturas e os 
documentos que as regem cooperam ainda mais para a baixa quali-
dade de nossa educação. 

Outro fator percebido na elaboração dos documentos é a despre-
ocupação das políticas públicas para a infância, quanto ao próprio 
impacto que a lei ofereceu aos educadores, pais e, especialmente, 
às crianças. Não houve ao menos nenhum preparo para esses pro-
fissionais, assim como da própria estrutura física escolar, sobre 
como lidar com essa nova situação. É um descaso com a educação 
dos pequenos e com toda a sua conjuntura. O documento (livro de 
orientações) dispõe:

O direito efetivo à educação das crianças de seis anos não acon-
tecerá somente com a promulgação da Lei nº 11.274, dependerá, 
principalmente, das práticas pedagógicas e de uma política da escola 
para a verdadeira acolhida dessa faixa-etária na instituição. Que 
trabalho pedagógico será realizado com essas crianças? Os estudos 
sobre aprendizagem e desenvolvimento realizados por Piaget e 
Vygotsky podem contribuir nesse sentido, assim como as pesquisas 
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nas áreas da sociologia da infância e da história. Esses, como outros 
campos do saber, podem servir de suporte para a elaboração de um 
plano de trabalho com as crianças de seis anos. O desenvolvimento 
dessas crianças só ocorrerá em todas as dimensões se sua inserção 
na escola fi zer parte de algo que vá além da criação de mais uma sala 
de aula e da disponibilidade de vagas. É nesse sentido que somos 
convidados à refl exão sobre como a infância acontece dentro e fora 
das escolas. Quem são as crianças e que educação pretendemos lhes 
oferecer? (Brasil, 2006, p.30-1)

O destaque para o suporte na elaboração de um plano de tra-
balho com as crianças nos remete a pensar no espaço físico, uma 
vez que sua organização refl ete a concepção de criança envolvida. 
Podemos evidenciar como se encontra nossa realidade diante da lei 
e sua implantação com profi ssionais da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental, pensando que conquistar um espaço para se pensar 
na Educação Infantil não signifi ca apenas pensá-lo como um espaço 
de escolarização. 

Nesse sentido, a questão do espaço, nas escolas desses níveis é 
outro problema a ser discutido, uma vez que a polêmica se centra-
liza em saber se o pré-III passa a ser responsabilidade da escola de 
Ensino Fundamental, o que exigiria estrutura física adequada, ou se 
permanece no espaço da Educação Infantil, mesmo que formalmente 
pertença a uma escola de Ensino Fundamental. 

É claro que essa problemática traz várias implicações de ordem 
pedagógica, fi nanceira, referente à carga horária, entre outras, porém 
esta é uma discussão que exigiria a construção de um novo trabalho. 
O que queremos enfatizar, no momento, é que não estamos abor-
dando somente espaço físico, mas também um ambiente propício 
ao desenvolvimento das capacidades e habilidades das crianças. A 
discussão do espaço aqui vale tanto para a primeira infância (0-3), 
pré-escola (4-6) e para as séries iniciais do Ensino Fundamental, 
quanto para os demais segmentos, sem esquecer que a escola, para 
os pequenos ou para os maiores, tem que ser um espaço rico, que 
proporcione caminhos para o desenvolvimento e conhecimento.
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Quando mencionamos espaços, logo se relaciona o termo a es-
truturas arquitetônicas, desvinculando seu signifi cado real para os 
pequenos. O espaço para a Educação Infantil deve contemplar as 
necessidades e interesses sociais, e os profi ssionais da área devem 
ter o cuidado de observar a cultura, as diversidades, as condições de 
vida das crianças, adequando-as às suas especifi cidades, elaborando 
assim um ambiente de acordo com os objetivos pedagógicos, sendo 
que estes devem estar centrados nos interesses e necessidades das 
crianças: 

O espaço físico assim concebido não se resume a sua metragem. 
Grande ou pequeno, o espaço físico de qualquer tipo de centro de 
educação infantil precisa tornar-se um ambiente, isto é, ambientar 
as crianças e os adultos: variando em pequenos e grandes grupos 
de crianças, misturando as idades, estendendo-se à rua, ao bairro e 
à cidade, melhorando as condições de vida de todos os envolvidos, 
sempre atendendo às exigências das atividades programadas e in-
dividuais e coletivas, como a presença de adulto(s) e que permitem 
emergir as múltiplas dimensões humanas, as múltiplas formas de 
expressão, o imprevisto, os saberes espontâneos infantis. (Faria & 
Palhares, 2001, p.70-1)

Como ressaltam Faria & Palhares (2001), o espaço deve propor-
cionar a emersão das múltiplas dimensões humanas, o que fortalece 
a suposição de que a sua organização será dirigida pela concepção de 
criança que os educadores possuem. A concepção de criança capaz, 
possuidora de direitos, que sente, pensa e é cidadã, traz à prática 
pedagógica de que, para a criança, “existe o espaço-alegria, o espaço-
medo, o espaço-proteção, o espaço-mistério, o espaço-descoberta, 
o espaço de liberdade ou opressão” (Lima apud Faria & Palhares, 
2001, p.70).

Em resumo, além do espaço, vários outros aspectos vêm sendo 
discutidos em relação à implantação da Lei de 9 anos. Todavia, 
acredita-se que uma pré-análise, por meio dos diálogos travados 
com representantes da Secretaria Municipal de Educação e outros 
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profi ssionais que atuam nas escolas pesquisadas,5 pode representar 
as concepções dos participantes com respeito à lei e à diminuição 
do brincar, pensando pela ótica de sua concepção antecipatória da 
escolarização infantil. Usaremos nomes letras correspondentes a 
seus nomes.

Nome: S
Cargo: Supervisora de projetos de aprendizagem (atende à Edu-

cação Infantil)

Durante uma conversa ao telefone (a pesquisadora estava ten-
tando agendar um encontro, para conversar sobre a Lei de 9 anos):

S: Olha, Flávia, mas eu acho melhor você falar com a C. sabe, aí 
o que faltar a gente completa.

S. (pelo telefone, antes de eu ir conversar pessoalmente com C):

S: Mas aqui não tem Lei de 9 anos ainda. 
Pesquisadora: Mas S., fala pra C. que preciso saber qual a con-

cepção que se tem sobre isso.

Ao chegar à Secretaria da Educação, encontrei S. e ela ressaltou:

S: Ah, pra mim, na verdade, nós já temos alunos que fazem 7 
anos durante o ano, quer dizer, que entram com 6 na primeira. E, 
na verdade, nossos alunos não terão problema, porque, falando 
daqui de (nome da cidade), nossos alunos da Educação Infantil já 
tem lápis, caderno e tal. Essa lei pra mim não vai mudar em nada, 
a única preocupação é com os professores, né?, porque a gente não 
sabe para onde eles vão.

Com base nesse diálogo, podemos analisar vários itens. Um 
aspecto que merece ser visto é a relevância do lápis e papel, como se 
apenas isso bastasse. A entrevistada não mostrou preocupação em 
relação ao desenvolvimento das crianças, em outros aspectos, focali-

 5 As escolas pesquisadas ainda não são orientadas pela lei referida, tendo em vista 
que o prazo para a regulamentação vai até 2010.
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zando somente questões peculiares, além de se mostrar preocupada 
com as questões burocráticas, como a situação dos professores e quem 
e onde vão atuar, além de não demonstrar nenhuma preocupação com 
as atividades lúdicas, no espaço da Educação Infantil. Outro item 
destacado pela entrevistada é a presença de crianças matriculadas 
com 6 anos, na Educação Infantil, como algo que já é frequente, 
mesmo sem a lei vigorar no município. As crianças podem ser ma-
triculadas na primeira série, desde que façam 7 anos até dia 31 de 
dezembro daquele ano, conforme Quadros 1 e 2, a seguir

Quadro 1 – Datas de aniversário das crianças do Pré III (2007). Em negrito, crianças 
que fazem aniversário após o mês de junho

10/02/01 27/02/01 20/07/01 17/05/01 22/10/01 10/03/01

12/09/01 01/08/01 19/02/01 23/01/01 04/12/01 10/03/01

21/01/01 23/04/01 02/02/01 19/01/01 19/11/01 24/01/01

14/05/01 28/11/01 18/11/01 14/06/01 15/06/01 22/12/01
05/11/01 06/03/01 14/10/01 02/10/01

Quadro 2 – Datas de aniversário das crianças do Ensino Fundamental (2007). Em 
negrito, crianças que fazem aniversário após o mês de junho

22/11/00 26/04/00 13/12/00 29/05/00 06/10/00 28/01/00

21/06/00 06/10/00 20/03/00 28/07/00 16/11/00 05/09/00
07/04/00 29/10/00 30/09/00 10/04/99 07/10/00 12/06/00

14/02/00 16/01/00 31/01/00 20/07/00

Apesar de a Lei de 9 anos ainda não estar vigorando, na cidade, 
constatou-se um grande número de crianças com a idade de 5 anos, 
matriculadas no pré-III, assim como um número signifi cativo (totali-
zando 50%) de crianças com 6 anos, na primeira série do Ensino Fun-
damental, as quais fazem aniversário durante o segundo semestre. 

Esses dados nos levam igualmente a refl etir sobre outras questões, 
como a matrícula de crianças de 4 anos, que completarão 5 somen-
te no fi nal do ano, no atual Pré-III. Isso signifi ca que elas estarão 
na primeira série antes mesmo dos 6 anos. Pensando na lógica da 
política vigente, sob a qual as nossas escolas estão inseridas, em 
que a antecipação das etapas do desenvolvimento se torna uma de 
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suas principais práticas, o brincar perderá ainda mais o seu espaço. 
Nessa perspectiva, como pode ser visto mediante as informações 
da pesquisa de campo, ainda sem a implantação da Lei de 9 anos, 
o brincar e as atividades lúdicas quase nem existem, nas escolas de 
Educação Infantil. 

Na entrevista com C, podemos evidenciar outros agravantes.

Nome: C
Cargo: Coordenadora de ensino e gestão educacional

Pesquisadora: Gostaria que você me falasse um pouco sobre a Lei 
de 9 anos do Ensino Fundamental e o que você pensa a respeito, como 
o município está lidando com isso?

C: Bom, a ideia do MEC é garantir um número maior de alunos, 
aumentar a escolaridade, passar para 9 anos a obrigatoriedade. A 
cidade tem toda uma história na Educação Infantil de qualidade, 
professores com mais de 20 anos. Agora é preciso saber fazer essa lei. 
Então, a gente tem que ter uma estrutura, mas, aqui, a gente já tem 
uma história de Educação Infantil de qualidade. Você tem o RCN? 
Sabe o RCN? Então, nós seguimos o que o RCN propõe, a LDB... 
Bem, eu acho que tem umas 50 vagas na área do infantil , mas a 
gente não fez o concurso, porque não sabe como vai ser. Precisamos 
de mais informações, pedimos para o MEC e estamos aguardando 
algumas informações.

A coordenadora revela certa passividade em relação à lei. Entende 
que é uma lei e que deve ser cumprida, não a criticando, o que com-
prova sua submissão a ela. Chega a defender a intenção do MEC, 
justifi cando ser algo positivo. Ao mesmo tempo, acaba por expressar 
um enfraquecimento de um espírito de luta pela Educação Infantil, 
defendendo a escolarização. Suas falas, como “Nós seguimos o que 
o RCN propõe”, evidencia sua visão não crítica, dispondo-se apenas 
a cumprir o que é defi nido por lei, sem questioná-la. Nesse sentido, 
torna-se necessário retornar às discussões já feitas sobre a elaboração 
dos RCNEI, enfatizando que a discussão que estava sendo levada 
a efeito pelo Coedi, anteriormente, tendo o propósito de preparar 
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os educadores e demais profi ssionais para uma nova concepção de 
Educação Infantil, acabou fazendo falta, no âmbito educacional atual. 

Pesquisadora: E a concepção de criança?
C: [Não respondeu e continuou a fazer outros comentários]. Sabe, 

algo posto a gente tem que adaptar, mas já temos crianças que entram 
com 6 anos, mas não é fácil implantar a lei, porque as crianças de 6 
anos precisam ter um espaço adequado, brincar... porque nessa idade 
o importante é o espaço. Eu não posso enviar lá pro Fundamental 
assim... “olha, tô mandando crianças de 6 anos aí, vamos montar 
uma sala no Fundamental”. Não é assim, precisa ter uma estrutura, 
porque as crianças do infantil estão acostumados com a hora do 
conto, as brincadeiras etc.

A coordenadora confi rma que as crianças já estão matriculadas na 
primeira série, antes mesmo de vigorar a lei. Entretanto, isso é visto 
de forma natural, com se a lei só viesse a regularizar ofi cialmente 
algo que já ocorre no município. Mas sua fala também evidencia 
muitas dúvidas, principalmente em relação às estruturas físicas das 
escolas. Ela até ressalta certa preocupação com as crianças, ao citar 
que é necessário ter espaços para o desenvolvimento de brincadeiras e 
outras atividades. Contudo, está implícito igualmente que, no Ensino 
Fundamental, não se brinca e não se tem espaço para isso.

Pesquisadora: Mas você não acha que as professoras vão querer 
alfabetizar, antecipar esse processo ainda mais?

C: Aí depende, né?, porque a alfabetização nunca foi demarcada 
para ser trabalhada na Educação Infantil, mas acaba sendo e isso tá 
muito presente. Mas, Flávia, na verdade a intenção do MEC é ter 
as crianças na escola, no ensino obrigatório, porque você sabe, a 
Educação Infantil não é obrigatória. Mesmo alguns recursos sendo 
passados para a Educação Infantil, não é obrigatório. 

Sua posição é de defesa das concepções do MEC, relativas às 
crianças matriculadas no ensino obrigatório. A preocupação maior 
do governo localiza-se nas questões fi nanceiras e nos de recursos des-
tinados, o que leva as prefeituras também a priorizar essas questões. 
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Pesquisadora: Por que a lei ainda não foi implantada na cidade?
C: Na verdade, a gente tem até 2010, para isso precisamos prepa-

rar esses professores, discutir em HE (horário de estudo), né?, para 
os professores entenderem que são crianças de 6 anos. Estamos com 
muitas dúvidas, não sabemos quem vai dar aula, se é o professor de 
Educação Infantil ou de Fundamental. Se a gente fosse pensar em 
questão da lei, o professor de Fundamental que teria que dar aula, 
mas, se fosse pensar na professora que tem mais experiência de traba-
lhar com essa faixa etária, aí seria a professora de Educação Infantil. 
E a questão do espaço, do parque, essas coisas precisam ser vistas.

A coordenadora revela ter muitas dúvidas em relação a como 
seriam enfrentadas questões estruturais da escola, com a mudança 
da lei. A sua dúvida em relação a que professor trabalhará com as 
crianças já esboça sua concepção de infância. Quando ela ressalta a 
que o professor do Ensino Fundamental seria adequado, em razão 
da lei, sinaliza para o fato de que seriam obedecidos os critérios do 
trabalho escolarizado, o que se contradiz com sua fala quanto à pre-
ocupação com as crianças, brincadeiras e outras atividades lúdicas. 
Ela justifi ca, dizendo que a professora de Educação Infantil seria 
melhor, focando sua experiência com a faixa etária. No entanto, em 
sua fala anterior, ela declarara que já existem crianças matriculadas 
na primeira série com 6 anos. Não há preocupação, nesse caso? No 
fundo, observa-se uma constante contradição nas falas. 

Educação Infantil

Diretora da escola de Educação Infantil pesquisada: K

Pesquisadora: O que você tem a dizer sobre a Lei de 9 anos? 
Diretora k: Tem até 2010 para regulamentar essa situação. Isso 

vai provocar muitos problemas, não abriu concurso para a Educação 
Infantil por conta da Lei de 9 anos, porque talvez as professoras de 
Educação Infantil vão pro Fundamental ou as crianças é que vão 
mudar. Mas o problema está nas 30 horas. O Fundamental tem 
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20 horas e a Educação Infantil tem 25 (5 são de horários de estudo 
coletivo – HEC – e horários de estudo – HE). Na minha visão, com 
a Lei de 9 anos, o brincar vai diminuir muito, muito mesmo. Se você 
conversar com a professora, a coordenadora, cada uma vai falar uma 
coisa da lei, porque cada uma vai ver suas necessidades, interesses. 
Aqui tá tudo muito calmo sobre a Lei de 9 anos, tudo tranquilo. 
Ninguém sabe muita coisa a respeito.

A diretora evidencia, em seu relato, uma preocupação maior com 
a questão das funções a serem exercidas após a lei, acrescentando um 
dado curioso, que pressupõe a preocupação com o número de horas 
trabalhadas entre os professores da Educação Infantil e Ensino Fun-
damental, o que consequentemente afetará o salário desses profi ssio-
nais. Em relação ao brincar, sublinha que sua diminuição será muito 
grande diante do efetivo exercício da lei. Com uma de suas últimas 
falas, deixa claro que a escola se transformou num espaço onde reina 
a divisão social do trabalho e as pessoas são movidas por interesses 
pessoais, sem consciência política e social de seus atos. Termina nossa 
conversa, mostrando que não há ainda muitas discussões sobre o 
assunto e que as pessoas não possuem muita informação a respeito. 

Coordenadora da escola de Educação Infantil pesquisada: M

Pesquisadora: A senhora poderia falar um pouco sobre a Lei de 
9 anos?

Coordenadora M: Aqui, na verdade, tá tudo muito calmo, na ver-
dade sabemos tudo pela televisão, jornal. Mas a nossa preocupação 
no momento é em relação às professoras, quem vai para a primeira 
série. E também hoje, as crianças fazem 6 anos até 30 de dezembro e 
podem ser matriculadas. E com o ensino de 9 anos, essas crianças vão 
estar muito imaturas para a primeira série. E, sabe, faz 25 anos que 
trabalho na rede municipal, há muito tempo atrás não tinha aposti-
las, hoje temos quatro módulos para a Educação Infantil. Antes, as 
professoras trabalhavam mais as brincadeiras, coordenação motora... 
agora acaba fi cando mais na alfabetização.

Pesquisadora: E a senhora acha que o brincar vai diminuir ainda 
mais?
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Coordenadora: Ah, sim, vai. Mas, olha, as crianças ainda brincam, 
pouco, mas brincam. A gente sabe que o brincar é importante, até 
mesmo para a alfabetização mas... né?.

A coordenadora também ressalta as mesmas preocupações que 
a diretora, assim como a supervisora de projetos de aprendizagem, 
quanto às professoras, horas trabalhadas e salários. A concepção de 
criança é atropelada por um suporte naturalista, explicitando a ex-
pressão “imatura”, ao comentar a introdução de crianças de 6 anos na 
primeira série. Outra questão interessante foi o destaque das apostilas 
e a relação com a alfabetização. Acaba por dizer que, antes da introdu-
ção das mesmas, na Educação Infantil, atividades potencializadoras 
eram realizadas, usando, como exemplo, as brincadeiras. No fi nal 
de nossa conversa, destaca que as crianças, mesmo tendo a atividade 
reduzida do brincar, no espaço da Educação Infantil, ainda brincam, 
mas bem menos do que antes. O brincar é realçado por ela, no fi nal 
da entrevista como potencializador da alfabetização. Compreende-se 
que na visão da educadora, a relevância da atividade do brincar não 
está em seu processo, mas sim em seus resultados, sendo esses já pre-
vistos, quando se utiliza a brincadeira como instrumento de alfabeti-
zação. Nesse contexto o brincar espontâneo perde sua importância.

Professora substituta pré-III (P1 V)

Pesquisadora: E a Lei de 9 anos V? Você acha que vai mudar algo?
P1 V: Acho que, depois desse concurso, isso resolve. Acho que 

não. Tem crianças aqui que não sabem nem o básico (falando da 
alfabetização). 

Pesquisadora: Mas em relação à concepção de criança, o brincar? 
P1 V: Mas não dá tempo de brincar, a gente tem é que cumprir, 

tem que dar o caderno. Na verdade, professora, a teoria é uma coisa 
e a prática é outra. 

O diálogo enfatiza novamente as mesmas preocupações que as-
saltam as outras entrevistadas, as questões das funções atribuídas 
ao professor. Aqui, a professora destaca que a solução para essas 
indagações está na realização de concursos públicos (lembrando que o 
município apresenta, atualmente, um grande número de turmas com 
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professores eventuais/substitutos. Ela também reclama das crianças 
e frisa a questão de elas não terem o básico. Sua ênfase maior é para a 
alfabetização e conhecimento das letras. Sobre o brincar, a professora 
confessa a receber cobranças para a alfabetização e que é preciso cum-
prir o que é posto pelos superiores, de sorte que não há tempo para 
essas atividades. Sua última fala chama a atenção, pelo fato de fazer a 
distinção entre teoria e prática. Nesse sentido, acaba por revelar sua 
fragilidade teórica e de refl exão, sendo dominada pelas imposições do 
sistema, sem considerar as possibilidades de luta contra a ação política.

A professora6 (P2) efetiva da sala 

Pesquisadora: A Lei de 9 anos não está implantada aqui ainda, né?
P2: Ainda não.
Pesquisadora: O que você acha disso? 
P2: Bom, por um lado, acho que sim, por outro, acho que não. 

Sim, se pensar que vai ser pra melhorar, que vai ser algo a mais. Mas 
a gente não sabe ainda.

Pesquisadora: E a brincadeira, como vai fi car?
P2: Ah, não sei, né?

A professora efetiva da turma evidenciou a falta de informações 
sobre o assunto. Não foi possível prolongar a conversa, porque ela 
se desviava do assunto. Explicita que será algo a mais e que, por esse 
lado, será bom, mas não justifi ca de maneira clara sua posição. Em 
relação à brincadeira, não faz qualquer destaque.

Ensino Fundamental

Psicopedagoga

Pesquisadora: Qual a sua concepção sobre a Lei de 9 anos? 
Psicopedagoga: Vai ser igual ao processo de inclusão, ninguém 

sabe ao certo como vai ser, mas aí... é com o tempo que a gente vai 

 6 Por motivos de saúde a professora efetiva da sala se ausentou por dois meses. 
Durante o desenvolvimento da pesquisa de campo, ela retomou suas atividades.
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se acostumar. Eu acho que vai ser ruim, porque vai antecipar. Só se 
for uma classe especial.

O diálogo com a psicopedagoga da escola foi rápido e sucinto, 
pois, no momento de nossa conversa, ela demonstrou estar desinte-
ressada e logo foi fazendo outras atividades. O que chamou a aten-
ção foi sua comparação com o processo de inclusão dos alunos com 
necessidades especiais, no ensino regular. Ressaltou a ideia de que 
o “tempo faz a gente se acostumar”. No mesmo momento, sua fala 
foi contraditória, dizendo que não será benéfi co às crianças, porque 
estará antecipando, mas ressalta a relação da lei com a formação de 
uma classe especial. Em nenhum momento, pareceu indignada ou 
crítica, com respeito a esses processos, o que revela, como em outras 
falas, sua adaptação às leis e normas prontas.

Diretora – tecendo comentários sobre a lei 

Diretora L: Tudo é muito confuso, só se for uma classe especial. A 
gente não sabe nada, as coisas estão muito cruas, ninguém diz nada. 
Parece que tudo acontece em todo lugar, menos aqui. Essa é minha 
opinião pessoal, tá? Eu não vejo qual vai ser a melhoria com a Lei 
de 9 anos para a educação. A gente não sabe como serão as apostilas. 
Por exemplo: que apostila vai ser trabalhada, a da primeira série ou 
a do pré? Pra onde vão os professores da Educação Infantil? E os do 
Fundamental? E as crianças da 4ª série? Vão estar na 5ª? Nossa... 
pra mim está muito confuso. E a estrutura física... eu nem sei onde 
colocaria essas crianças...

A diretora, por sua vez, ressalta a questão de uma sala especial, 
mas, ao mesmo tempo, justifi ca não saber ao certo qual o impacto que 
a lei trará. Tem um posicionamento mais crítico diante do pouco que 
conhece a respeito do assunto, não vendo possibilidades de avanços 
com a instituição da lei. Suas preocupações também se concentram 
nos processos e materiais de trabalho dos professores, como as apos-
tilas, quem trabalhará com cada série e em relação à estrutura física 
da escola. O que se discute, atualmente, no Ensino Fundamental, é 
como adequar-se a ter uma outra sala, nesse nível, para crianças de 
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6 anos. Uma concepção de ensino e desenvolvimento se desenha, 
por meio da conexão estabelecida com o uso das apostilas, como se 
a construção do conhecimento fosse realizada por partes, cada qual 
em uma série, retomando a concepção naturalista do homem.

Vice-diretora – sobre a Lei de 9 anos

Vice-diretora: Na verdade, tudo tá muito cru, mas eu acho que 
vai ser bom, porque nossos alunos de 6 anos da rede são capazes de 
se alfabetizarem. Tem uns que aprendem naturalmente, sabe, com 
facilidade, outros... têm muita difi culdade. Mas o duro vai ser o 
espaço físico, a gente não tem espaço físico. As nossas escolas já têm 
essa preocupação com a alfabetização desde o pré-I, depois o pré-II 
e o pré-III, então não vai ser assim tão ruim.

Pesquisadora: Mas como fi ca a Educação Infantil?
Vice-diretora: Aí eu nem sei, né?, porque acho que a Educação 

Infantil vai deixar de ser Educação Infantil, né? Aí, sei lá, é tudo tão 
confuso, mas o problema mesmo é o espaço físico.

A vice-diretora enfatiza ser algo interessante à lei, uma vez que 
possibilitará maior número de crianças de 6 anos alfabetizadas, levan-
do em conta os dados levantados nesse trabalho, de que muitas crian-
ças dessa faixa etária já se encontram matriculadas na primeira série. 
A preocupação maior é com a alfabetização e não com as crianças e 
suas especifi cidades. Ela ainda destaca que a Educação Infantil do 
município tem grande preocupação com alfabetização desde o pré-I 
(3 e 4 anos), pré-II (4 anos) e pré-III (5 e 6 anos). Esse trecho aponta 
para várias questões. Uma delas é que as crianças estão deixando 
de realizar atividades potencializadoras, como as brincadeiras, os 
desenhos, as pinturas, ouvir e contar histórias, muito cedo, iniciadas 
desde a primeira infância. Algumas observações revelam que o uso 
da apostila, como instrumento principal de atividade pedagógica, 
vem ocupando demasiadamente os espaços das demais atividades, 
inclusive do brincar. Em sua última fala, pareceu confusa e descon-
versou, declarando que o problema maior vai ser o espaço físico. Suas 
preocupações não estão em sintonia com o desenvolvimento infantil.
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Coordenadora: Não sou a favor. Biologicamente, a criança precisa 
desse tempo, não está madura, pois a criança precisa de um tempo 
maior para brincar, desenvolver a coordenação motora etc. A gente 
não sabe se vai ser sala de Infantil ou de Fundamental. Então, o 
professor de educação física está fazendo um resgate das brincadeiras 
antigas, por ser o período do folclore.

A coordenadora, mesmo concebendo a criança como um ser 
biológico e não social, sublinha a relevância da atividade lúdica, do 
brincar para seu desenvolvimento. Destaca a sua preocupação em 
relação às brincadeiras, enfatizando o trabalho de resgate das brinca-
deiras que o professor de educação física estava realizando. Descrição 
desse trabalho será feita mais adiante, quando será possível observar 
que o Ensino Fundamental buscou proporcionar mais experiências 
lúdicas às crianças do que as da Educação Infantil, o que possibilita 
discutirmos, ao longo deste trabalho, a relevância da função do corpo 
pedagógico da instituição e sua concepção de criança. 

Pesquisadora: Os professores de 1ª série brincam com as crianças?
Coordenadora: As professoras da 1ª série são muito unidas, meia 

hora do dia é reservada para descontrair as crianças e sempre no fi nal 
da aula, porque assim elas já estão pra ir embora, né? Mas isso foi 
difícil, porque nem todo mundo queria saber.

Aqui, ela destaca que os professores da primeira série, hoje, 
brincam com as crianças, mas que foi uma luta difícil. Como ela 
enfatiza, o brincar é deixado para o fi nal da aula, demonstrando ter 
um sentido de calmante para as crianças.

Pesquisadora: E a Lei de 9 anos e o brincar?
Coordenadora: Eu acho que a Lei de 9 anos, o brincar, não vai 

mudar aqui nesta escola.
Pesquisadora: Mas, e a questão da alfabetização e a lei?
Coordenadora: Ah! Isso vai, né?, mas já existe essa cobrança.

Sobre a lei do ensino de 9 anos, ela entende que o brincar na escola 
não irá mudar. De acordo com sua convicção, está-se tentando ins-
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taurar uma preocupação maior com a questão. Durante a pesquisa de 
campo, pude perceber a liberdade das crianças, ao brincarem, assim 
como ao trazer brinquedos para a escola.

De modo geral, pelas respostas dos entrevistados, notamos um 
grande despreparo em relação à lei. A preocupação maior se con-
centra em saber como os profi ssionais vão atuar, como será possível 
realizar um trabalho como o proposto pelo documento etc.:

Nossa experiência na escola mostra-nos que a criança de seis anos 
encontra-se no espaço de interseção da educação infantil com o ensi-
no fundamental. Sendo assim, o planejamento de ensino deve prever 
aquelas diferenças e também atividades que alternem movimentos, 
tempos e espaços. É importante que não haja rupturas na passagem 
da educação infantil para o ensino fundamental, mas que haja con-
tinuidade dos processos de aprendizagem. (Brasil, 2006, p.87)

É possível verifi car o quanto os profi ssionais das escolas, tanto 
da Educação Infantil como do Ensino Fundamental, estão sem 
orientação sobre a lei e até mesmo como expressam algumas de suas 
concepções. Não basta construir um documento que tenha falas 
bonitas como essa...

Desse modo, neste documento, procuramos apresentar algumas 
orientações pedagógicas e possibilidades de trabalho, a partir da re-
fl exão e do estudo de alguns aspectos indispensáveis para subsidiar 
a prática pedagógica nos anos iniciais do ensino fundamental, com 
especial atenção para as crianças de seis anos de idade. A seguir, 
passamos a abordar alguns pontos específi cos de cada um dos textos 
que compõem este documento. (ibidem, p.9)

Na realidade, não temos estrutura física e nem pessoal qualifi ca-
do para adotar essa lei. Além disso, trata-se de uma lei que não traz 
benefícios às crianças, no sentido de respeito à sua infância e à am-
pliação do seu conhecimento, pois a diminuição da permanência na 
educação infantil, no contexto atual da educação brasileira, signifi ca 
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também diminuir o espaço da infância. Na verdade, teoricamente este 
dispositivo legal apresenta sugestões para um trabalho pedagógico 
de qualidade, mas age como um receituário.

Diferentemente, seria se houvesse maior investimento na for-
mação de professores, de sorte que conseguissem refl etir sobre sua 
própria prática, de ter a criança como eixo condutor de seu trabalho, 
construindo o currículo com a criança, não fi cando presos a currí-
culos engessados e preestabelecidos. A escola se orienta ainda por 
uma concepção naturalista e abstrata, na qual o ensino é que rege as 
situações educativas em vez de a criança:

Se a criança vem ao mundo e se desenvolve com a interação com 
a realidade social, cultural e natural, é possível pensar uma proposta 
educacional que lhe permita conhecer este mundo, a partir do pro-
fundo respeito a ela. Ainda não é o momento de sistematizar o mundo 
para apresentá-lo à criança: trata-se de vivê-lo, de proporcionar-lhe 
experiências ricas e diversifi cadas. (Khulmann Júnior, 2001, p.57) 

A Educação Infantil tornou-se um período de sistematização de 
conteúdos, perdendo toda a sua real especifi cidade – a de propor-
cionar múltiplas experiências á criança e ampliar o contato com o 
mundo. Nesse sentido, a Lei de 9 anos vem apenas reforçar a esco-
larização e atender aos interesses capitalistas.

Para encerrarmos este capítulo, fi ca evidente, através dos dados 
coletados, que a lei do Ensino Fundamental de 9 anos está se consti-
tuindo como mais um instrumento colaborador da transferência do 
Ensino Fundamental para a Educação Infantil, focalizando intensa-
mente as atividades de estudo, iniciadas desde a primeira infância. O 
brincar vai perdendo seu espaço para as atividades de decodifi cação, 
em cujo contexto pode detectar um dos principais instrumentos desse 
trabalho – o uso de apostilas. Assunto sobre o qual faremos uma 
discussão mais acirrada em um dos próximos capítulos.


