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Introdução

Este trabalho tem por objetivo analisar as rupturas das concepções do movimento,
do espaço, e do brincar no período de transição da Educação Infantil para os Anos
iniciais. Trata-se de uma pesquisa qualitativa tendo como base um estudo longitudinal,
com duração 2009 a 2010, com um grupo de crianças com idades que variam entre os 5 e
6 anos, no início da pesquisa e 7 anos ao término da mesma, na qual será adotada uma
abordagem de caráter etnográfico, articulando ao enfoque microgenético baseado na
concepção enunciativo-discursivo da linguagem. Tendo em vista que as relações
estabelecidas pelas crianças com a escola, com os professores, com os colegas e com as
aprendizagens são fatores determinantes para o sucesso escolar, é que considerasse que
a passagem da Educação Infantil para o 1° ano seja um momento de extrema importância
no estabelecimento dessas relações supracitadas. A partir do estudo realizado sobre as
rupturas que as crianças sofrem nesse período, é que busca-se levantar hipóteses e
alternativas capazes de amenizar este período de transição a fim de facilitar a formação
da criança biopsicossocial, que deve ser vista como um ser integral que necessita brincar
e vivenciar o seu corpo e não como um ser fragmentado, tendo como eixo o lúdico
presente dentro do contexto escolar em diversas linguagens como dança, teatro,
desenho, brincadeiras, entre outros, fazendo uma interlocução entre os conteúdos dos
saberes escolares, respeitando o desenvolvimento maturacional da criança, bem como
respeitando cada fase de seu desenvolvimento

Metodologia
Percebendo a escola como um todo, dentro de um contexto onde estão inseridos

direção, professores, pais e alunos, é que optou-se não por apenas entrevistar e observar
as crianças, mas todos os sujeitos envolvidos fossem eles de forma direta ou indireta.

A fim de melhor compreender o contexto escolar e a sua concepção sobre a
metodologia de ensino-aprendizagem no período de transição da Educação Infantil para o
1° ano do Ensino Fundamental, é que realizou-se uma pesquisa naturalística.

Resultados e Discussão
O fato dos Parâmetros Curriculares Nacionais dos Anos Iniciais ser totalmente
fragmentado, é um dos motivos pelos quais Pedagogos e Pedagogas trabalham de forma
antagônica da forma que trabalham na Educação Infantil, cujo PCN visa desenvolver a
criança como um ser uno, integral.

A partir das observações, muitos educadores veem o  brinquedo, o brincar e
a brincadeira como um momento de descontração e não como um espaço rico em
aprendizagens.

Conclusões
Aponto como primeiro caminho de superação, a quebra das rupturas  no

tratamento diferenciado a infância.
Nos dias de hoje, a preocupação com as crianças é que estas possam interagir em

grupo e desenvolver-se. Então, se a infância  é o espaço para o brincar, e muitas crianças
chegam a escola cheias de expectativas, é fundamental que  a escola propicie um espaço
de criação, expressão e aprendizagem significativa.

Se as crianças de repente parassem de brincar, os pátios das escolas ficassem
silenciosos, os gritos fossem adormecidos, nosso cotidiano seria cheio de pequenos



silenciosos e sem inteligência. Criança que não brinca pode sofrer interrupções
intelectuais, pois deixam de exercitar processos mentais importantes para seu
desenvolvimento.
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