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“Minha intenção é mostrar que a tarefa do ensinante, 

que é também aprendiz, sendo prazerosa, é igualmente 
exigente. Exigente de seriedade, de preparo científico, 
emocional, afetivo. É uma tarefa que requer de quem com ela 
se compromete um gosto especial de querer bem não só aos 
outros, mas ao próprio processo que ela implica. É impossível 
ensinar sem [...] a valentia dos que insistem mil vezes antes 
de uma desistência. [...].  

É preciso ousar para dizer, cientificamente e não bla-
bla-blantemente,  que estudamos, aprendemos, ensinamos, 
conhecemos com  o nosso corpo inteiro.  Com os 
sentimentos, com as emoções, com os desejos, com os 
medos, com as dúvidas, com a paixão e também com a 
razão crítica [...].  É preciso ousar para permanecer  
ensinando por longo tempo nas condições que conhecemos 
[...]”.  

PAULO FREIRE 
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 RESUMO 

O presente estudo consiste em uma pesquisa sobre o ingresso das crianças de seis 
anos no Ensino Fundamental com duração de nove anos, em quatro escolas 
públicas do Estado de São Paulo. Como fundamento para as análises desta política 
educacional, o referencial teórico adotado pauta-se em estudos sobre a legislação, a 
concepção de infância, os conhecimentos sobre os processos de aprendizagem da 
leitura e da escrita, a formação e a prática dos professores. Trata-se de uma 
pesquisa de cunho qualitativo, estruturada na análise das proposições dos 
documentos oficiais, na aplicação de um questionário (para 25 professoras) e 
realização de entrevistas de aprofundamento com cinco professoras – dentre 
aquelas que responderam o questionário. O propósito da aplicação do questionário e 
da realização de entrevistas apresentou como objetivos: traçar o perfil e conhecer 
aspectos da vida profissional das professoras (sujeitos da pesquisa); analisar as 
ideias que norteiam suas práticas de alfabetização; analisar como foram preparadas 
para esta nova realidade; discutir sobre os avanços e/ou as dificuldades encontradas 
para desenvolverem o trabalho pedagógico com as crianças do 1º ano e analisar 
sobre o que acreditam que deve ser garantido para o sucesso da escolaridade 
destas crianças. A pesquisa revela que incluir as crianças de seis anos no ensino 
fundamental foi, para as entrevistadas, uma medida positiva, no entanto, a 
implantação ocorreu sem o preparo das escolas e dos professores. Aos docentes 
que assumiram as classes de 1º ano coube o desafio de, mesmo sem as condições 
estruturais e a devida formação, organizarem o tempo e os espaços escolares. Ficou 
evidente nas análises, acerca do relato das práticas das professoras entrevistadas, a 
preocupação dada à alfabetização e o letramento, entretanto, todas reconhecem a 
importância da dimensão lúdica nas atividades pedagógicas da sala de aula. Esta 
preocupação decorre das interpretações que fazem das determinações da 
Secretaria Estadual de Educação e das pressões indiretas percebidas por elas 
quanto ao compromisso com a alfabetização neste 1º ano da escolaridade 
obrigatória, entre elas, a expectativa da comunidade escolar – pais e professoras – 
dos anos seguintes do Ensino Fundamental. Por fim, os dados revelam, ainda, a 
necessidade de se garantir a formação dos educadores, bem como de discussões 
sobre o currículo das turmas de seis anos.  

Palavras-chave: Ensino Fundamental de nove anos; Alfabetização; Prática dos 
professores; Formação de professores; Tempos e espaços na 
Escola. 
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ABSTRACT 

The present study consists of a survey on the entry of children of six years in 
elementary education with a duration of nine years at four public schools in the state 
of São Paulo. As a foundation for the analysis of this educational policy, the 
theoretical approach is guided studies on the legislation, the concept of childhood, 
knowledge about the learning processes of reading and writing, training and practice 
of teachers. This is a qualitative research, structured analysis of propositions in 
official documents, in a questionnaire (for 25 teachers) and interviews with five of 
deepening teachers – among those who answered the questionnaire. The purpose of 
the questionnaire and the interviews presented as objective: profiling and studying 
aspects of the professional life of teachers (research subjects); examine the ideas 
that guide their literacy practices; were prepared to analyze how this new reality, to 
discuss the progress and / or difficulties encountered in developing the pedagogical 
work with children from 1 year and analyze what they believe to be guaranteed for 
the successful education of these children. The research shows that include children 
six years in elementary school was, for the respondents, a positive measure, 
however, the deployment occurred without the preparation of schools and teachers. 
Teachers who took classes fell 1st year of the challenge, even without the structural 
conditions and proper training, organize time and school spaces. It was evident in the 
analysis, reporting about the practices of the teachers interviewed, the emphasis on 
literacy and literacy, although all recognize the importance of playful dimension in 
educational activities in the classroom. This emphasis stems from interpretations that 
make the determinations of the State Secretariat for Education and the indirect 
pressures perceived by them as the commitment to literacy in the 1st year of 
compulsory schooling, between them, the expectation of the school community – 
parents and teachers – the years following Elementary School. Finally, the data also 
show the need to ensure the training of educators, as well as discussions about the 
curriculum of classes for six years. 

Keywords: Elementary School nine years; Literacy; Practice teachers; Teacher; 
Times and spaces in the School. 
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INTRODUÇÃO 

A TRAJETÓRIA PROFISSIONAL – A minha experiência como professora na 

rede pública de ensino, e depois como coordenadora pedagógica, foi marcada pela 

busca de resposta às seguintes questões: Por que algumas crianças ficam anos na 

escola e não aprendem a ler e a escrever? O que explica o fato de tantos alunos não 

conseguirem ter êxito nesta instituição que, com certeza, deveria ser, por natureza, 

um lugar em que as pessoas aprendessem e fossem bem-sucedidas? – porque 

saber mais e construir conhecimentos faz parte de um processo natural do 

desenvolvimento humano, que pode nos deixar mais confiantes e felizes.  

A história de fracasso de muitas crianças e jovens adolescentes e, sobretudo, 

o tratamento dado ao aluno na escola, sempre me angustiou. Durante toda a vida 

profissional, em cada instituição que atuei fui mobilizada pela forte ideia de que 

havia a possibilidade de mudar o quadro de analfabetismo de nosso país e de que 

aprender a ler e a escrever é uma necessidade e um direito de todos. 

O PERCURSO ESCOLAR: TEMPOS EM QUE A ESCOLA ERA PARA POUCOS – 

Comecei a minha vida escolar numa pequena cidade do Rio Grande do Norte, no 

início dos anos de 1960. Na época, não havia na região escolas de Educação 

Infantil, o ingresso das crianças à escola dava-se somente aos sete anos. Recordo-

me que, aos quatro ou cinco anos de idade, eu já tinha um desejo enorme de ir à 

escola, por vezes, levei bronca porque, às escondidas, rabiscava os cadernos dos 

meus irmãos mais velhos. Estes frequentavam a escola e todos os dias traziam as 

tarefas escolares; eram cópias, exercícios, estudo da tabuada, treino para leitura de 

textos em voz alta, etc. Atividades que tomavam bastante o tempo da minha mãe, 

que com pouca escolaridade, outro tanto de filhos menores para cuidar, se exauria 

para orientá-los e dar conta de todos os fazeres domésticos. 

Apesar de morar num espaço urbano, não havia no entorno situações que 

favorecessem o contato com a leitura e a escrita. Meus pais eram apenas 

alfabetizados, de maneira que não havia em casa a presença de livros, revistas e 

outros materiais escritos. Não sei de onde surgiu o desejo de ir à escola, penso que 

talvez o que me encantasse fossem os materiais escolares, tudo muito simples: 
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livros, cadernos, um lápis preto com borracha, mas todos artigos raros, usados 

apenas por aqueles que frequentavam a escola. 

Como eu ainda não tinha idade para ir à mesma escola em que meus irmãos 

estavam matriculados, minha mãe, para satisfazer o meu desejo, colocou-me aos 

cinco anos numa classe isolada, ou seja, uma classe de uma escola pública que 

funcionava na casa de uma professora alfabetizadora. Por esta professora passava 

quase todos os alunos daquela pequena cidade, era nesta classe que se iniciava o 

conhecimento das primeiras letras. Na turma havia alunos de diferentes idades. Não 

lembro que atividades realizávamos, recordo-me apenas que todas as crianças, 
mesmo as da minha idade, tinham um material chamado “Carta de ABC”. 

Aprendíamos todos a cantarolar as letras, a soletrar e repetir as sílabas, cantando-

as. 

No ano seguinte, a escola em que meus irmãos estudavam criou a primeira 

turma de Jardim de Infância, e fui matriculada nesta turma. Não tenho lembranças 

das atividades realizadas naquele período, conservo na memória, apenas, o dia da 

formatura e o diploma que orgulhosamente exibia com a minha primeira assinatura, 

grande era a satisfação de o meu nome completo, já saber escrever.   

 Passei pela escola com sucesso, mas eram poucos os alunos que 

conseguiam seguir os estudos sem uma reprovação. Naquela época, eram 

consideradas boas as escolas que reprovavam o maior número de alunos. Era 

comum as avaliações serem realizadas como verdadeiras “pegadinhas”, com a 

intenção de reprovar os alunos, pois, por mais perverso que possa parecer hoje, o 

fenômeno da repetência revestia de qualidades e dava status de “fortes” às escolas 

que apresentavam os mais elevados índices de reprovação, sendo seu ensino 

considerado de alto nível.  

Consegui sobreviver a esse tipo de escola e de avaliação com êxito, mas 

muitos foram os colegas que ficaram pelo caminho. Ficou também um dos meus 

irmãos que, mais velho que eu cinco anos, enfrentou várias retenções na 1ª série 

primária. Chegamos a estudar na mesma turma – eu, com meus sete anos iniciando 

o processo de alfabetização e ele já com doze anos e com sucessivas reprovações. 

Este fato marcou muito minha vida, não era fácil presenciar os frequentes vexames 

vividos por ele em sala de aula. Para a escola, naquela ocasião, o erro era 

inconcebível, de maneira que os alunos, muitas vezes, eram ridicularizados e 
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expostos a situações discriminatórias quando apresentavam, nas atividades, 
respostas fora do padrão esperado. Depois deste ano, por orientação da direção, 

aos catorze anos meu irmão, analfabeto, deixou de frequentar a escola.  

 Com tantas reprovações, os alunos desistiam da escola ou eram convidados 

a se retirarem. A cultura da reprovação produzia um outro fenômeno: a evasão 

escolar, ou melhor, a expulsão escolar – resultado do processo de exclusão, de 

punição e de opressão sofrido pelo aluno dentro da escola.  O mais incrível de tudo 

era a aceitação que os pais tinham da situação. Foi com naturalidade que minha 

mãe recebeu o convite para retirar meu irmão da escola, a exemplo de muitas outras 

mães. As famílias aceitavam facilmente a ideia de que seus filhos não eram capazes 

de aprender, passavam a acreditar mesmo que eles não tinham “inteligência” e 

capacidade para o estudo. 

Assim, sem nenhum questionamento ou reflexão mais crítica, os pais 

incorporavam e atribuíam as causas do fracasso escolar à incompetência individual 

de seus filhos.  

No entanto, os pais, muitas vezes, eram vítimas também da exclusão escolar, 

o fenômeno parecia ter uma causa hereditária, não fossem os estudos realizados e 

que indicavam que o fracasso escolar atinge, em sua maioria, os filhos das classes 

populares, justamente os que mais precisavam/precisam da escola pública, 

eram/são os excluídos do processo. 

A forma como o saber e o não saber são vividos no cotidiano escolar é 
relevante para compreensão dos mecanismos que possibilitam a 
construção do sucesso de alguns e o fracasso da maioria. Alguns vão se 
convencendo de sua superioridade, de sua inteligência, de seus dons 
naturais para as diversas posições dominantes na hierarquia social. A 
sua vida escolar contribui para esse sentimento: suas respostas sempre 
certas e estimuladas, a confiança de seus hábitos e atitudes, a 
coerência dos conhecimentos que já possuem com o que é esperado 
pela escola. Por outro lado, as crianças das classes populares 
encontram enormes barreiras no cotidiano escolar. Seu comportamento 
é associado à falta de educação, seus valores são contraditórios ao que 
é proposto pela escola, seus conhecimentos não são considerados ou 
são tratados como desconhecimento, sua realidade deve ser deixada de 
lado para que em seu lugar uma outra, sob o modelo das classes 
dominantes, seja construída. Na escola, cotidianamente, a criança vai se 
reconhecendo como o não saber, portanto, aprendendo e vendo 
justificada a subalternidade a que é submetida. (ESTEBAN, 1992, p. 77, 
grifo do autor) 

Muitas foram as explicações para as razões desse fenômeno como: condições 
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socioeconômicas, os problemas de déficit, a desnutrição. Tal visão eximia a escola 

da responsabilidade pelo fracasso escolar, pois este era atribuído à origem do aluno, 

portanto, de caráter individual. Em estudo aprofundado sobre o tema, Patto (1990, p. 

118), desmistifica as causas atribuídas a fatores exclusivos dos alunos, e conclui 

que a produção do fracasso escolar se realiza no cotidiano da escola. Em suas 

palavras: “O fracasso da escola pública é o resultado inevitável de um sistema 

educacional congenitamente gerador de obstáculos à realização de seus objetivos”.  

Para Ferreiro (2002) a noção de “fracasso escolar” foi inicialmente concebida 

como fracasso da aprendizagem, não como do ensino, ou seja, como 

responsabilidade do aluno. 

Conforme as épocas e os costumes, os alunos que fracassam são 
designados como “de espírito débil”, “imaturos” ou “disléxicos”. Essas 
crianças trazem consigo algo de patológico. [...] No entanto, por toda 
parte e de modo maciço, o fracasso escolar é um fracasso da 
alfabetização inicial que dificilmente se explica por uma patologia 
individual. (FERREIRO, 2002, p.14) 

Azanha (2006) salienta que no atual quadro histórico – de ascensão das 

massas a uma educação cada vez mais ampliada – não há lugar para essa visão 

elitista e petrificada da relação pedagógica, pois: 

A escola pública é uma instituição social muito específica com uma 
tarefa de ensino eminentemente social que, por isso mesmo, exige um 
esforço coletivo para enfrentar com êxito as suas dificuldades, porque 
essas dificuldades são antes institucionais que de cada professor. 
(AZANHA, 2006, p.100) 

Passados mais de vinte anos, avançamos em relação ao acesso de todos à 

escola, mas em relação aos resultados, lamentavelmente, ainda lutamos para fazer 

com que todos tenham garantido o direito de frequentar a escola e aprender. No 

documento de apresentação do Programa de Formação de Professores 

Alfabetizadores do Ministério da Educação e Cultura (MEC) isto se confirma: 

Infelizmente, não é injusto afirmar que, ao longo da história, a escola 
brasileira tem fracassado em sua tarefa de garantir o direito de todos os 
alunos à alfabetização. Em um primeiro momento, porque o acesso à 
escola não estava assegurado a todos; depois, porque, mesmo com a 
democratização do acesso, a escola não conseguiu – e, ainda não 
consegue – ensinar efetivamente todos os alunos a ler e escrever, 
especialmente quando provêm de grupos sociais não-letrados. (BRASIL. 
Programa. Apresentação..., 2001a, p. 9) 
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 À medida que um número maior de crianças passou a ter acesso à escola, 

aumentaram de forma alarmante os índices de fracasso escolar. Em debate sobre o 

tema, Ferreiro (2001, p. 93) afirma que “[...] o fracasso escolar ultrapassou os limites 

de um problema educacional; os índices chegaram a níveis política e socialmente 

inaceitáveis”. O analfabetismo, longe de ter sido resolvido, continua sendo um 

problema a ser enfrentado, reconhecido pelos governos e instituições internacionais 

como um obstáculo ao crescimento e desenvolvimento do país.   

O PERCURSO PROFISSIONAL: TEMPOS DE DEMOCRATIZAÇÃO DA 

ESCOLA – Iniciei no Magistério, como professora de 1ª série, na rede estadual de 

São Paulo, no início dos anos de 1980, no momento em que se discutia a 

democratização da escola e a expansão e melhoria do ensino público no país.   

Sobre esse momento, Alves (1986), em documento da Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo (SEE/SP), afirma: 

Estamos recuperando o direito de pensar globalmente a nossa prática 
pedagógica, escolher novos caminhos, reconstruir a escola pública 
enfrentando o desafio que representa melhorar a qualidade do ensino 
para toda a população. 

A contribuição que a escola pode dar em direção à mudança social é 
maior nos momentos em que a sociedade vive um processo de abertura 
política. Esses períodos, que representam sempre uma conquista do 
movimento social, devem ser explorados pelos educadores até o limite 
possível, de forma que a escola possa cumprir seu papel na 
democratização da sociedade. (ALVES, 1986, p. 3) 

Nesse período, a SEE/SP desencadeava um conjunto de medidas e ações, 

com vistas a ampliar o acesso de todas as crianças à escola e melhorar a qualidade 

do ensino. Foi instituído o Ciclo Básico (Decreto nº 21.833, de 28 de dezembro de 

1983), como uma medida que significou alterações estruturais no conjunto da rede 

estadual de ensino, porque estabeleceu um continuum de dois anos, unindo as 1ªs e 

2ªs séries, rompendo, assim, com a seriação inicial e garantindo maior flexibilidade 

na organização curricular. Ainda nesta mesma década, o governo de São Paulo 

institui a Jornada Única (Decreto nº 28.170, de 21 de janeiro de 1988) para os 

professores do Ciclo Básico, ampliando, assim, a jornada dos docentes para 

formação e atualização profissional em serviço (SÃO PAULO. Decreto..., 1983; 

BRASIL. Decreto..., 1988).  
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Foi um momento de grande importância, de revisão e reexame da própria 

concepção de ensino e aprendizagem, especialmente porque nessa mesma década 

chegava ao Brasil informações sobre a Psicogênese da Língua Escrita, pesquisa da 

Profª Dra. Emilia Ferreiro e Ana Teberosky (publicada no Brasil em 1985). A 

divulgação desta pesquisa sobre o processo de aquisição da língua escrita trouxe 

muita inquietação e intensa discussão em toda a rede, por se tratar de uma pesquisa 

que explica os processos mediante os quais a criança chega a aprender a ler e a 

escrever, e coloca o aprendiz como sujeito de seu processo da aprendizagem.   

O trabalho das autoras teve uma repercussão na didática da alfabetização de 

grande parte dos educadores, algumas práticas pedagógicas dos professores 

alfabetizadores consagradas, passaram a ser questionadas, provocando diferentes 

reações nos educadores: muitos resistiram, por não entenderem às novas propostas 

didáticas; alguns entenderam que se é a criança o sujeito de seu próprio processo 

de aprendizagem, então deveria deixar que elas espontaneamente escolhessem e 

realizassem as atividades que lhes interessassem, outros tentavam mudar a prática 

sem, no entanto, terem segurança deste novo fazer didático.   

A obra de Ferreiro & Teberosky – “A Psicogênese da Língua Escrita” – 

ajudou-nos a compreender os processos de aprendizagem, porém, do ponto de vista 

do ensino, havia a dificuldade em fazer a transposição didática.  

Para fazer chegar aos professores os recentes estudos teóricos sobre os 

processos de alfabetização, e possibilitar a reflexão sobre a prática pedagógica, a 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo organizou intensos programas de 

formação de professores1.   

Entender o processo de alfabetização, porque algumas crianças não 

avançavam e qual a natureza deste processo, foi sempre uma questão que me 

mobilizou. Antes mesmo da minha formação docente, eu já assumia, algumas 

vezes, aulas particulares para crianças que apresentavam dificuldades na escola. 

Depois, em 1984, já como professora de escola pública, as classes consideradas 

“fracas” sempre foram as que mais me interessavam. Compreender o processo do 
                                                           

1 Sobre estes programas, consultar: 

BAHIA, Norinês Panicacci. O significado de uma década no contexto da democratização do ensino: o 
Ciclo Básico no estado de São Paulo-1984/1994. Dissertação de Mestrado, PUC/SP, 1995. 

DURAN, Marília C. G. Alfabetização na rede pública de São Paulo: a história de caminhos e 
descaminhos do Ciclo Básico. Tese de Doutorado, PUC/SP, 1995. 
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aluno com histórico de fracasso, e de melhorar a minha atuação como 

alfabetizadora, fez-me buscar cursos e grupos de estudos que tivessem como foco o 

estudo das práticas de ensino e os processos de aprendizagem.   

A FORMAÇÃO CONTINUADA: O ESPAÇO DE APRENDIZAGEM DA 

DOCÊNCIA – Foi como professora do Ciclo Básico (ano 1984), à procura de 

respostas para os problemas ditos de “aprendizagem” para um grande número de 

alunos que não conseguiam se alfabetizar, que participei de quase todas as 

formações oferecidas pela Oficina Pedagógica, local da Diretoria de Ensino onde os 

cursos de formação se realizavam nesta época. 

Entre os cursos e grupos de estudos que participei, destaco um grupo de 

estudo de 1989, proposto pela Coordenadora de Estudos e Normas Pedagógicas 

(CENP), órgão da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, coordenado 

pela professora Telma Weisz, especialista em alfabetização, que teve um papel 

importante na introdução dos estudos de Ferreiro para os educadores brasileiros. 

Considero este, o ponto chave que marcou a minha caminhada profissional.  

Quando cursei o ensino médio, não fiz o Magistério, de maneira que, até 

então, todos os conhecimentos que eu tinha para atuar na escola vinham da 

formação do curso de licenciatura em Pedagogia.  Como mostram alguns estudos2, 

de modo geral, há um grande descompasso entre o que é oferecido na formação 

inicial dos futuros professores – nas licenciaturas, e a realidade com a qual os 

docentes se deparam na prática pedagógica. Resultados de pesquisa recente 

realizada pela Fundação Carlos Chagas sobre “Formação de Professores para o 

Ensino Fundamental: Instituições Formadoras e seus Currículos” aponta uma 

graduação deficitária de conteúdos relacionados às práticas presentes na sala de 

aula: 

A dificuldade de tratar as didáticas específicas e as metodologias de 
ensino como espaço de articulação fundamentais entre a teoria e a 
prática e propício à reflexão e atuação docente também foi observada 
na análise das ementas dos cursos de pedagogia (GATTI; NUNES, 
2008, p. 65) 

Além da falta de articulação entre a teoria e a prática, as disciplinas de 
                                                           
2  GATTI, Bernardete A.; NUNES, Marina M.R (Coord). Formação de professores para o ensino 
fundamental: instituições formadoras e seus currículos. São Paulo: Fundação Carlos Chagas, 2008. 
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Didática e de Metodologia não oferecem a reflexão sobre o fazer docente, o foco do 

curso não é a escola enquanto instituição social de ensino e nem tão pouco a sala 

de aula. Conforme a análise feita pela referida pesquisa: A escola, enquanto 

instituição social e de ensino, é elemento quase ausente nas ementas, o que leva a 

pensar numa formação de caráter mais abstrato e pouco integrado ao contexto 

concreto onde o profissional-professor vai atuar” (GATTI; NUNES, 2008, p. 69). 

Ainda sobre o tema, os “Referenciais para Formação de Professores” – 

Ministério da Educação e Cultura, de 1999 –, aponta que, em muitos casos, as 

práticas educacionais são tratadas nos cursos de formação inicial de uma maneira 

distante da realidade da sala de aula e da vida institucional da escola. O documento 

afirma: 

Apesar da consciência de que a atividade profissional do professor só 
terá sucesso se ele tiver domínio de certas práticas, essas normalmente 
não aparecem de forma explícita nos conteúdos da formação inicial. 
Além disso, não se promove a articulação dos componentes curriculares 
que possibilitem a formação prática, polivalente e complexa. (BRASIL. 
Referenciais..., 1999, p. 69) 

Sabemos que mesmo que a formação inicial se transforme, não abolirá a 

exigência de um trabalho permanente de estudo e reflexão das práticas 

educacionais. A formação continuada se faz necessária, pela própria natureza 

inacabada do conhecimento e do trabalho educativo. O processo de construção de 

conhecimento profissional do professor é colocado no texto dos “Referenciais de 

Formação de Professores do MEC (1999)” como contínuo devido a pelo menos 

quatro exigências: 

 O avanço das investigações relacionadas ao desenvolvimento 
profissional do professor; 

 O processo de desenvolvimento pessoal do professor, que o leva a 
transformar seus valores, crenças, hábitos, atitudes e formas de se 
relacionar com a vida e, consequentemente, com sua profissão; 

 A inevitável transformação das formas de pensar, sentir e atuar das 
novas gerações em função da evolução da sociedade em suas 
estruturas materiais e institucionais, nas formas de organização da 
convivência e na produção dos modelos econômicos, políticos e 
sociais; 

 O incremento acelerado e as mudanças rápidas no conhecimento 
científico, na cultura, nas artes, nas tecnologias da comunicação, 
elementos básicos para a construção do currículo escolar. (BRASIL. 
Referenciais..., 1999, p. 64) 
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Assim, foi na formação continuada que encontrei o espaço de aprendizagem 

para exercer a docência e desenvolver as competências necessárias ao exercício da 

profissão. Como este é um processo contínuo e permanente, continuo participando 

de grupos de estudo e formação até hoje.  

Comecei nesses grupos de formação expondo a minha prática para ser 

tematizada3, no início, com o simples objetivo de compartilhar os encaminhamentos 

didáticos de uma prática pedagógica construída ainda de forma muito intuitiva, mas 

já com a intenção de encontrar parceiros para trocar ideias sobre o trabalho na 

escola, dar sentido às atividades que estavam sendo propostas, encontrar coerência 

entre os pressupostos teóricos estudados e o fazer da sala de aula. 

 Para Weisz (1999) o trabalho do professor precisa ser documentado e 

socializado com outros professores. Afirma que a qualidade do trabalho pedagógico 

depende diretamente da existência de um projeto educativo compartilhado: 

[...] Temos claro hoje que as ideias educacionais estão em produção 
ininterrupta, bem como a realidade em que o educador atua, que 
também se transforma continuamente. Isso exige do professor que 
elabore e reelabore permanentemente a sua prática pedagógica. Mas 
não basta – e nem seria possível – cada professor pensar e transformar 
sozinho a sua prática na sala de aula. A responsabilidade da escola com 
o sucesso de todos os alunos só se garante com uma escolaridade 
coerente e articulada. A forma de trabalhar isolada, em que os 
professores chegam à escola, assinam o ponto, entram na classe, dão 
aula e vão embora – sem compartilhar o seu trabalho com a equipe, 
nem relacioná-lo com o que acontece na escola e fora dela – mostra-se 
cada vez mais inadequada. (WEISZ, 1999, p. 120) 

Não faltou, desde então, professores parceiros e cursos de formação que me 

fizessem sentir a necessidade de procurar compreender, cada vez mais, como se dá 

o processo de ensino e aprendizagem, ou seja, como o aluno aprende e como se 

ensina quando se considera o sujeito aprendiz, de integrar e transpor os 

conhecimentos da esfera do “saber” para a esfera do “saber fazer”, e de 

compartilhar a ação pedagógica.  

O meu caminho foi sendo traçado nesse percurso e, na medida em que 

buscava novos saberes, novos espaços de atuação foram surgindo na vida 

profissional: de professora a coordenadora pedagógica; a assessora técnica 

                                                           
3 Programa 162 “O jornal na sala de aula”, TV Escola, 1994. Programa “A leitura e a intervenção no 
texto do aluno” para a TV Escola, 1994. Programa 184 Projeto Ipê – gravação de uma aula com o 
tema: “Uso Social da Língua” SP. SEE,1990. 
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educacional; a formadora de professores e formadora de formadores de professores; 

entre outras, a funções técnicas em órgãos centrais da Secretaria de Educação, a 

participação em projetos do Ministério da Educação, sem, no entanto, nunca me 

distanciar dos estudos sobre a criança no processo inicial de aquisição da leitura e 

da escrita e do papel do professor alfabetizador.  

 Nos últimos anos tenho trabalhado como formadora e/ou assessora em 

projetos de formação de Secretarias de Educação e instituições privadas. Não tracei 

este itinerário profissional, chegar a essa função foi consequência da minha vivência 

como professora alfabetizadora, das minhas inquietações com os resultados de 

aprendizagem de alguns alunos, dos estudos e trabalhos realizados, das ideias 

construídas e compartilhadas ao longo de toda a minha vida profissional e, porque 

não dizer, também pessoal. 

Nesse contexto emerge esta pesquisa com o propósito de compreender os 

desafios do 1º ano a partir da entrada das crianças de seis anos no Ensino 

Fundamental: como os professores entenderam e lidaram com a nova organização 

da escola.  

O foco do trabalho é o professor que atua nas classes do 1º ano a partir da 

escola de nove anos, suas crenças sobre os saberes das crianças; onde e como 

buscaram apoio para realizarem o trabalho pedagógico. Pretendo, nesta pesquisa, 

encontrar algumas respostas ao conjunto de questões que se seguem: 

a) Quais as mudanças ocorridas na prática dos professores?  

b) De que forma os docentes foram preparados para a ampliação de mais 

um ano no Ensino Fundamental?  

c) Que formação receberam?  

d) Como as formações trataram essa nova organização?  

e) O que pensam os professores sobre a aprendizagem da leitura e da 

escrita nessa faixa etária?  

f) A criança deve ou não ser alfabetizada aos seis anos?    

Para tanto, esta dissertação foi organiza com a seguinte estrutura: 

A introdução, que anuncia o propósito da pesquisa e faz uma apresentação 

da minha trajetória pessoal e profissional no contexto da cultura escolar da época.  
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O primeiro capítulo traz algumas ideias e concepções que norteiam o debate 

sobre a ampliação do Ensino Fundamental de nove anos, no que diz respeito à 

adequação dos conteúdos e proposta pedagógica. Procuro na literatura as 

contribuições de autores que ajudam a pensar o processo inicial de construção do 

sistema alfabético da escrita e do letramento como: Ferreiro e Teberosky (1985); 

Magda Soares (1997); outros que tratam do ensino e aprendizagem na Educação 

Infantil e discutem a prática dos professores no ensino da leitura e da escrita nas 

séries iniciais e a formação dos professores como: Sonia Kramer (1995), Lerner 

(2002), Colello (1995) e Telma Weisz (1999).   

No segundo capítulo apresento uma análise sobre os principais dispositivos 

legais e documentos publicados pelo Ministério a Educação e pelo Conselho 

Nacional de Educação para orientar os sistemas de ensino na ampliação do Ensino 

Fundamental de oito para nove anos. Contempla também a legislação do Estado de 

São Paulo sobre a implantação do novo sistema. 

No terceiro capítulo é apresentado o contexto da pesquisa de campo, com 

uma descrição dos caminhos percorridos, a escolha metodológica e instrumentos 

aplicados, quem foram os sujeitos, suas características, bem como a análise e 

interpretação dos dados. 

Nas Considerações Finais, retomo as questões iniciais, faço uma reflexão 

sobre a forma como são implantadas as políticas educacionais brasileiras, 

articulando com os resultados das análises realizadas.  

 Por fim, espero que essa pesquisa contribua com o debate sobre as 

questões que abrangem o cotidiano das crianças e dos professores dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, sobretudo, no que se refere à alfabetização e ao 

letramento.  

Espero, também, que as questões aqui tratadas possam desencadear novas 

reflexões e ampliar conhecimentos sobre o tema. E que, assim, se possa avançar na 

luta pelo direito que todas as crianças têm de serem bem-sucedidas no processo de 

aprendizagem da leitura e da escrita, e igualmente, os professores de terem as 

condições e o direito de aprender a ensiná-los, bem como, recuperar o desejo e o 

prazer de ser professor. 
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1 IDEIAS E CONCEPÇÕES QUE PERPASSAM A PROPOSTA DO 
ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS 

Apesar das várias iniciativas de esclarecimento, orientação e regulamentação, 

a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos, provocou muitas inquietações 

no âmbito escolar, no que diz respeito à adequação dos conteúdos e intervenções 

pedagógicas, principalmente em relação aos aspectos relacionados ao ensino da 

leitura e da escrita. Com o novo sistema, ressurge o antigo debate sobre a 

adequação ou inadequação de se trabalhar a aquisição de linguagem escrita antes 

dos sete anos. 

Baptista (2009), em documento publicado pelo MEC/SEF, aponta que o 

tratamento dado à questão revela a necessidade de se explicitar os diferentes 

pontos de vista, e afirma que: 

Mesmo correndo o risco de uma excessiva simplificação, pode-se 
afirmar que, em geral, este debate se circunscreve a duas posições 
hegemônicas e, ao mesmo tempo, antagônicas. De um lado, argumenta-
se acerca da inadequação do trabalho com a língua escrita nessa faixa 
etária por considerá-lo uma antecipação indesejável de um modelo 
escolar típico do Ensino Fundamental. De acordo com essa concepção, 
ensinar a ler e a escrever equivaleria a “roubar” das crianças a 
possibilidade de viver mais plenamente o tempo da infância. De outro 
lado, o trabalho com a língua escrita desde a educação infantil é 
avaliado positivamente e incentivado como uma medida “compensatória” 
ou propedêutica com vistas à obtenção de melhores resultados nas 
etapas posteriores da educação básica. (BAPTISTA, 2009, p.13) 

Discutirei, neste capítulo, estas concepções em seus diversos aspectos. 

Abordarei alguns dos pressupostos que norteiam as diferentes visões, por meio de 

quatro tópicos: A Infância na escola, Alfabetização e Letramento, A Formação dos 

professores e O trabalho pedagógico frente às diretrizes do Ensino Fundamental de 

nove anos.    

1.1 A INFÂNCIA NA ESCOLA 

Quem são as crianças de seis anos? Já tiveram experiências escolares 

anteriores? O que a escola de Ensino Fundamental pode lhes oferecer? É possível a 
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criança usufruir o direito à escolarização sem deixar de viver a infância em toda a 

sua plenitude?  

A discussão sobre a concepção de infância, de criança não é novidade no 

cenário educacional brasileiro. A respeito Nascimento (2006) aponta que a entrada 

das crianças de seis anos no Ensino Fundamental se faz em um contexto favorável, 

pois nunca se falou tanto da infância como se fala hoje.  

No documento “Ensino Fundamental de nove anos: orientações para a 

inclusão da criança de seis anos de idade”, Kramer (2006), em seu texto “A infância 

e sua singularidade”, faz a seguinte reflexão sobre a infância: 

[...] a infância é entendida, por um lado, como categoria social e como 
categoria da história humana, englobando aspectos que afetam também 
o que temos chamado de adolescência ou juventude. Por outro lado, a 
infância é entendida como período da história de cada um, que se 
estende, na nossa sociedade, do nascimento até aproximadamente dez 
anos de idade.  (KRAMER, 2006, p. 15) 

Dessa forma, à escola cabe compreender e reconhecer a criança como 

sujeito social com característica e jeito muito próprio de sentir e pensar o mundo. 

Nas interações que estabelecem desde cedo com as pessoas que lhes são 

próximas e com o meio que as circunda, as crianças revelam seu esforço para 

compreender o mundo. Neste processo de descoberta elas utilizam as mais 

diferentes linguagens, observam as práticas sociais presentes nos diversos espaços 

de convivência, constroem ideias e hipóteses originais sobre tudo que veem. É 

assim que elas procuram compreender e desvendar, desde muito cedo, a linguagem 

escrita com os seus distintos significados.  

[...] ao reconhecermos a infância como uma construção social inserida 
em um contexto do qual as crianças participam efetivamente como 
atores sociais de pleno direito, devemos, igualmente, considerá-las 
sujeitos capazes de interagir com os signos e símbolos construídos 
socialmente, bem como de construir novos signos e símbolos a partir 
dessa interação. (BAPTISTA, 2009, p. 20) 

Publicado em 1998, o “Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil – RCNEI”, volume 2, já apresentava uma concepção de criança, como sujeito 

histórico e social, que é influenciada e influencia o meio social em que se 

desenvolve. O documento define a criança como ser humano, sujeito social e 

histórico, que faz parte de uma organização familiar inserida em uma sociedade, 
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com uma determinada cultura, em um determinado momento histórico, e, portanto, 

profundamente marcada pelo meio social em que se desenvolve, mas que também o 

marca (BRASIL. Referencial..., 1998).   

Ariès (1981 apud BAPTISTA, 2009), afirma que as pesquisas no campo da 

História, da Sociologia e da Antropologia têm revelado que a infância, tal como a 

conhecemos hoje, não é um fenômeno natural, mas, sim, o resultado de uma lenta 

construção das sociedades moderna e contemporânea, e esclarece: 

A infância deixou de ser compreendida como uma “pré” etapa da fase 
adulta e passou a ser identificada como um estado diferenciado. Assim, 
ao mesmo tempo em que se reconhece que a definição de infância é 
tributária do contexto histórico, social e cultural no qual se desenvolve, 
admite-se a especificidade que a constitui como uma das fases da vida 
humana. (ARIÈS, 1981 apud BAPTISTA, 2009, p.15) 

O ingresso das crianças no Ensino Fundamental com seis anos no primeiro 

ano e não mais com sete anos na primeira série, fez com que o trabalho a ser 

realizado pela escola fosse repensado, considerando-se as suas características, ou 

seja, a singularidade e peculiaridades infantis passaram a ser foco de discussão na 

elaboração das propostas pedagógicas deste segmento.   

Sobre essa questão Nascimento (2006) aponta a necessidade de reflexão 

sobre a infância que acontece dentro e fora da escola, em suas palavras: 

Para considerar a infância em toda a sua dimensão, é preciso olhar não 
só para o cotidiano das instituições de ensino como também para os 
outros espaços sociais em que as crianças estão inseridas. Em que 
atividades estão envolvidas quando não estão na escola? [...] Além das 
diferentes apropriações dos espaços sociais, outro ponto que nos 
inquieta diz respeito às condições de vida das crianças e às 
desigualdades que separam alguns grupos sociais, numa sociedade 
marcadamente estratificada. Crianças que vivem em situação de 
pobreza, que precisam, muitas vezes, trabalhar para se sustentar, que 
sofrem a violência doméstica e do entorno social, que são 
amedrontadas e amedrontam. Crianças destituídas de direitos, cujas 
vidas são pouco valorizadas. Crianças vistas como ameaças na rua 
enquanto, na escola, pouco se sabe sobre elas. (NASCIMENTO, 2006, 
p. 31) 

Nascimento (2006) entende ser relevante analisar os outros espaços sociais 

em que esses sujeitos estão inseridos, para melhor compreender a criança enquanto 

aluno e a infância que acontece dentro e fora da escola. 

Dentro dessa mesma perspectiva, Kramer (2006), afirma que o discurso da 

criança como sujeito de direito e da infância como construção social é deturpado: 
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nas classes médias, este discurso reforça a ideia de que a vontade da criança deve 

ser atendida a qualquer custo, especialmente para consumir; nas classes populares, 

crianças assumem responsabilidade muito além do que podem. Em ambas, as 

crianças são expostas à mídia, a violência e à exploração. 

Kramer (2006) também defende que os direitos sociais precisam ser 

assegurados e que o trabalho pedagógico precisa levar em conta a singularidade 

das ações infantis e o direito à brincadeira, à produção cultural tanto na educação 

infantil quanto no ensino fundamental.  

Wajskop (1998) esclarece que o professor pode intervir criando pontes entre o 

brincar e as atividades dirigidas, pode enriquecer as brincadeiras porque nelas a 

criança tem a oportunidade de descobrir tudo: sua cultura, o mundo onde se situa, e 

exemplifica: 

A criança pode depois investir esta descoberta no seu jogo, sobretudo 
se o adulto ordenar o entorno de forma a possibilitar esta transferência. 
Pensar na descoberta de uma parte da vida diária que a criança talvez 
não conheça bem, como o mundo do correio, das cartas, que é muito 
interessante porque permite conduzir a criança para uma área de escrita 
que ela não necessariamente conhece. (WAJSKOP, 1998, p. 6) 

Para Kishimoto (2003) lançar mão da bagagem cultural da criança e da 

disposição que ela tem para brincar com as palavras é uma estratégia que não 

podemos perder de vista, se quisermos um ensino desafiador, lúdico e construtivo.  

Gouveia (2000, apud BAPTISTA, 2009, p. 16), no texto “Crianças menores de 

sete anos, aprendizagem da linguagem escrita e o ensino fundamental de nove 

anos”, destaca o fato de se haver tomado como referência certa dimensão lúdica 

para caracterizar a infância, o que acabou por formar uma representação 

infantilizada da criança. Alguns produtos culturais, tais como: jogos, canções e 

brincadeiras, transmitidos através de gerações, foram transformados em um 

conjunto descontextualizado de práticas culturais. A cultura infantil se empobreceu e 

este patrimônio cultural foi transformado em um conjunto de signos e símbolos 

organizado a partir da ideia que o adulto possui da infância e de seu universo 

simbólico.  

Sobre esse aspecto Weisz (1999) chama a atenção dos professores, 

especialmente, aqueles de classes iniciais, alertando que se eles quiserem contribuir 

para que todos os alunos de sua classe tenham as mesmas possibilidades de 

aprender, devem cumprir o papel de estimulá-los a participar da cultura, acrescenta: 
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Não de uma cultura infantilizada, já que as crianças são capazes de 
convier com coisas muito interessantes e elaboradas. Observei uma vez 
uma professora lendo clássicos para crianças de cinco anos e elas 
achando absolutamente maravilhoso, podendo assim desenvolver o 
gosto pela boa literatura desde muito pequenas. Não se pode pensar 
que, por não serem ainda capazes de ler e escrever, as crianças devam 
ouvir histórias com meia dúzia de frases simples [...]. (WEISZ, 1999, p. 
50) 

Weisz (1999, p. 50) cita Monteiro Lobato, como alguém que sabia tratar as 

crianças, que escrevia livros contando coisas da antiguidade, falando de astronomia, 

da história do mundo, no entanto, complementa: “O que frequentemente se oferece 

para as crianças são histórias empobrecidas, versões resumidas, textos com 

supressões. O professor pode ler a respeito dos diferentes assuntos, levar as 

crianças para ver exposições de artistas importantes [...]”.  

Encontrar estratégias de ensino capazes de respeitar o direito de aprender e, 

ao mesmo tempo, considerar a capacidade, o interesse e o desejo de cada um de 

aprender constitui-se em um desafio para qualquer nível de ensino. Para Baptista 

(2009), o direito de ter acesso ao mundo da linguagem escrita e dele se apropriar 

não pode descuidar-se do direito de ser criança, e há muitas maneiras de se 

respeitarem ambos os direitos.  

Documentos oficiais e autores como Benjamim (1984), Kishimoto (2003), 

Macedo (2005), Borba (2006), dentre outros, reconhecem a importância da 

dimensão lúdica na ação formativa da escola. Sem dúvida, o brincar é uma atividade 

que se articula aos processos de aprender. A análise de Borba (2006) contribui para 

melhor compreensão deste aspecto: 

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 criadora, 
na qual imaginação, fantasia e realidade interagem na produção de 
novas possibilidades de interpretação, de expressão e de ação pelas 
crianças, assim como de novas formas de construir relações sociais com 
outros sujeitos, crianças e adultos. (BORBA, 2006, p. 37) 

Se as aprendizagens acontecem na interação com outras pessoas, sejam 

elas adultas ou crianças, elas também dependem dos recursos de cada criança. 

Dentre os recursos que as crianças utilizam, destaca-se a brincadeira. 

 Brincar com a língua faz parte das atividades realizadas fora da escola desde 
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muito cedo; quando as crianças cantam músicas, brincam de cantigas de roda, 

recitam quadrinhas, parlendas, ou desafiam os colegas com adivinhas, estão 

envolvidas com a linguagem, de forma lúdica e prazerosa. Logo, as práticas 

pedagógicas voltadas para estas crianças, seja num segmento ou no outro, podem 

valorizar as diversas expressões infantis e assegurar o direito de brincar, de 

aprender e de viver plenamente as diversas experiências que, cultural e 

historicamente, construímos para a infância: 

Com base em pesquisas e experiências práticas, construiu-se uma 
representação envolvendo algumas das características das crianças de 
seis anos que as distinguem das de outras faixas etárias, sobretudo pela 
imaginação, a curiosidade, o movimento e o desejo de aprender aliados 
à sua forma privilegiada de conhecer o mundo por meio do brincar. 
(BRASIL. Ensino..., 2004, p.19) 

Brincar é uma atividade fundamental para a criança, responde à sua 

necessidade de tocar, apalpar, experimentar, descobrir, expressar, imaginar, criar. 

Brincar é uma necessidade de satisfazer a curiosidade, de conhecer e descobrir o 

mundo. Nas palavras de Lydia Hortélio (2003): ”brincar é o último reduto de 

espontaneidade que a humanidade tem”4. 

As crianças estão sempre buscando novas experiências acerca do mundo 

que a rodeia e encarando tais aprendizados com muita curiosidade e naturalidade. 

Quando têm condições de compartilhar tais aprendizados nas brincadeiras, é muito 

maior o entusiasmo e o sentido que atribuem ao que estão aprendendo. A 

socialização das aprendizagens, nestas situações, se mostra muito produtiva e até 

mesmo contribui para uma maior circulação do conhecimento em diferentes 

momentos e situações da vida das crianças. 

A infância representa uma das mais importantes etapas do ciclo da vida, pois 

nesta etapa a criança inicia sua escolaridade e passa grande parte de seu tempo na 

instituição escolar. É fundamental que a escola assegure o atendimento da criança 

em todas as suas necessidades, que oportunize espaços diversos e tempos 

diferentes para que ela possa se desenvolver integralmente.  

No entendimento de Kramer (2006): 

[...] as crianças tem o direito de estar numa escola estruturada de 
acordo com uma das muitas possibilidades de organização curricular 

                                                           
4 HORTÉLIO, Lydia. Brincar é o último reduto de espontaneidade que a humanidade tem: entrevista 
com Lydia Hortélio. In. Revista Pátio Educação Infantil. Ano I. n. 3. dez. 2003 / mar. 2004. 



 31 

que favoreçam a sua inserção crítica na cultura. Elas têm direito a 
condições oferecidas pelo Estado e pela sociedade que garantam o 
atendimento de suas necessidades básicas em outras esferas da vida 
econômica e social, favorecendo mais que uma escola digna, uma vida 
digna. (KRAMER, 2006, p. 23) 

Enfim, o Ensino Fundamental de nove anos abre a oportunidade para que a 

escola possa radicalmente se rever no sentido de respeitar as necessidades e 

direitos básicos da criança de desenvolver-se como ser humano em toda a sua 

potencialidade, garantindo a tão sonhada democratização da leitura e da escrita, 

sem com isso excluir o brincar, o desenhar, o pintar, o jogar, fazer amigos, e tudo o 

mais que é prazer em aprender. 

1.2 ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

As crianças de seis anos podem aprender a ler e a escrever? Que significado 

possui a linguagem escrita para a criança menor de sete anos? Como ela se 

relaciona com a cultura escrita? Seria desejável e possível ensinar a linguagem 

escrita a esta criança e, ao mesmo tempo, respeitar seus desejos, anseios, 

capacidades e condições de aprendizagem?  

Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1985) em nota preliminar do livro 

“Psicogênese da Língua Escrita”, publicado no Brasil no início dos anos de 1980, 

escrevem: 

Ensinar a ler e escrever continua sendo uma das tarefas mais 
especificamente escolares. Um número muito significativo 
(demasiadamente significativo) de crianças fracassa já nos primeiros 
passos da alfabetização. O objetivo deste livro é mostrar que existe uma 
nova maneira de considerar esse problema. Pretendemos demonstrar 
que a aprendizagem da leitura, entendida como o questionamento a 
respeito da natureza, função e valor desse objeto cultural que é a 
escrita, inicia-se muito antes do que a escola o imagina, transcorrendo 
por insuspeitados caminhos. (FERREIRO; TEBEROSKY, 1985, p.11) 

Passados mais de duas décadas, as medidas tomadas no âmbito dos 

sistemas públicos não têm dado conta de transformar o quadro do fracasso escolar 

de forma significativa e a discussão sobre a idade para alfabetizar as crianças ainda 

continua. 

A compreensão dos processos pelos quais se aprende a ler e a escrever, 
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divulgados a partir da publicação da “Psicogênese da Língua Escrita”, demandou 

mudanças radicais em relação ao conceito de alfabetização e às práticas de ensino 

da leitura e da escrita. 

Hoje sabemos que, no processo de alfabetização, as crianças formulam 

hipóteses, independente da classe social e da proposta de ensino do professor. 

Neste processo, progridem de ideias bastante primitivas sobre a relação entre fala e 

escrita a ideias e reflexões mais avançadas até compreender a natureza e o 

funcionamento do sistema de escrita.  

A escola desempenha papel fundamental na formação dessas crianças, bem 

como na sua inserção no mundo do conhecimento, da cultura letrado, como usuário 

do sistema de escrita. A importância da escola se acentua, sobretudo, para aquelas 

crianças cujo acesso a materiais escritos é restrito. Para esta população, a escola se 

constitui no espaço privilegiado e, às vezes, único para desenvolver capacidades e 

habilidades que lhes permitam fazer uso das práticas de leitura e escrita, e ampliar 

as oportunidades de se apropriar de bens culturais que, pela sua valorização, têm 

dominado as relações nos diversos contextos sociais. 

Na justificativa do “Documento de Orientações Gerais para o Ensino 

Fundamental de Nove Anos”, do MEC/SEB, há a recomendação para a inserção das 

crianças num ambiente de alfabetização. O documento destaca a importância da 

instituição escolar reconhecer as experiências anteriores das crianças e possibilitar 

que, gradativamente, elas sistematizem os conhecimentos sobre a língua escrita. O 

estímulo à alfabetização pode ser identificado no documento quando este sugere 

que:  

[...] possibilitar o acesso aos diversos usos da leitura e da escrita não é 
suficiente para que elas [as crianças] se alfabetizem. É necessário, além 
disso, um trabalho sistemático, centrado tanto nos aspectos funcionais e 
textuais, quanto no aprendizado dos aspectos gráficos da linguagem 
escrita e daqueles referentes ao sistema alfabético de representação. 
(BRASIL. Ensino..., 2004, p. 21) 

De acordo com Soares (2001), em seu artigo “Alfabetização: acesso a um 

código ou acesso à leitura?”, até recentemente foi consensual o sentido atribuído 

aos conceitos de analfabeto, analfabetismo e alfabetização: analfabeto – o que não 

sabe ler e escrever; analfabetismo – estado ou condição de quem não sabe ler e 

escrever; alfabetização – processo de ensinar a ler e a escrever. Para a autora, ao 

longo da última década, progressivamente vem-se revelando uma tendência a 
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qualificar e precisar estes conceitos, ampliando seu significado: 

Assim, tanto na mídia quanto na literatura educacional, intensificam-se 
as discussões sobre um analfabetismo funcional, sobre o analfabeto 
funcional, multiplicam-se as críticas a uma alfabetização que, embora 
ensine a ler e a escrever, não habilita os indivíduos a fazer uso da leitura 
e da escrita nem lhes facilita o acesso ao material escrito. (SOARES, 
2001, p.1) 

O texto do MEC “Ensino Fundamental de nove anos orientações para a 

inclusão da criança de seis anos de idade, mais um ano é fundamental”, destaca 

que o processo dos primeiros anos de alfabetização representa um grande passo 

para o entendimento do mundo letrado; daí a importância de se utilizar os recursos 

que envolvem a leitura e escrita para se iniciar a alfabetização propriamente dita. E 

explica: 

A alfabetização – a aquisição da tecnologia da escrita – não precede 
nem é pré-requisito para o “letramento”, ou seja, para a participação nas 
práticas sociais de escrita, tanto é assim que os analfabetos podem ter 
um certo nível de “letramento”: sem que hajam adquirido a tecnologia da 
escrita, utilizam-na quem a tem para fazer uso da leitura e da escrita, 
além disso, na concepção psicogenética de alfabetização atualmente 
em vigor, a tecnologia da escrita é aprendida não como em concepções 
anteriores com textos construídos artificialmente para a aquisição das 
“técnicas” de leitura e escrita, e sim por meio de atividades de 
“letramento”, ou seja, de leitura e produção de textos reais, de práticas 
sociais de leitura e escrita.  

[...] alfabetização, corresponderia ao processo pelo qual se adquire uma 
tecnologia – a escrita alfabética e as habilidades de utilizá-la para ler e 
para escrever. (SOARES, 1998, apud BRASIL. Ensino..., 2006, p. 39; p. 
70) 

Segundo Soares (2001), essa nova concepção de aprendizagem da leitura e 

da escrita fez surgir no vocabulário educacional o termo “letramento”, criado para 

designar o estado ou condição de um indivíduo que não só sabe ler e escrever – não 

só é alfabetizado – mas também sabe (e tem prazer em) exercer as práticas sociais 

de leitura e de escrita que circulam na sociedade em que vive – é letrado. 

Ferreiro (2002) colabora com a discussão sobre alfabetização e letramento, 

ao mostrar o inevitável vínculo entre os indicadores de pobreza e de analfabetismo 

nos países mais pobres. Para ela: os países pobres não superaram o analfabetismo; 

os ricos descobriram o “iletrismo”: 

Iletrismo é o novo nome dado a uma realidade muito simples: a 
escolaridade básica universal não assegura a prática cotidiana da 
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leitura, nem o gosto de ler, muito menos o prazer da leitura. Ou seja, há 
países que tem analfabetos (porque não conseguiram um mínimo de 
escolaridade básica a todos os seus habitantes) e países que têm 
iletrados (porque, apesar de terem assegurado esse mínimo de 
escolaridade básica, não produziram leitores em sentido pleno). 
(FERREIRO, 2002, p.16) 

Ferreiro (2002) garante que as crianças – todas as crianças – estão dispostas 

para a aventura da aprendizagem inteligente, são desde muito cedo curiosas, ávidas 

por saber e entender a magia da leitura e da escrita... 

Está implícita na proposta do Ensino de Nove Anos a preocupação com as 

práticas pedagógicas de alfabetização e letramento. A questão é discutida no 

documento “Ensino Fundamental de nove anos: orientações para a inclusão da 

criança de seis anos de idade”; no artigo “Letramento e alfabetização: pensando a 

prática pedagógica”, de Leal, Albuquerque e Morais (2006). 

O texto discute, entre outras questões relacionadas ao letramento e à 

alfabetização, a linguagem oral e escrita: “[...] a nossa proposta agora é refletir de 

forma mais aprofundada sobre aqueles aspectos constitutivos de uma prática de 

alfabetização na perspectiva do letramento” (LEAL; ALBUQUERQUE; MORAIS, 

2006, p. 71). O material faz uma ponte entre a teoria e a prática, além de trazer 

algumas propostas para os professores refletirem e desenvolverem na escola. 

São as situações de uso e o valor que se dá às práticas sociais de leitura e de 

escrita que se configuram em um contexto de letramento e de reflexão sobre o 

mundo da escrita: as situações em que se lê e se escreve, a forma como os adultos 

leem e escrevem, o contato com textos de diferentes gêneros, etc. 

Soares (2002) distingue duas dimensões do letramento: a individual e a 

social.  A dimensão individual diz respeito à posse individual de capacidades 

relacionadas à leitura e à escrita, que incluem não só a habilidade de decodificação 

de palavras até a capacidade de compreender textos escritos. A dimensão social do 

letramento diz respeito às práticas sociais que envolvem a escrita e a leitura em 

contextos determinados. O que está em jogo, neste âmbito, são os objetivos práticos 

de quem utiliza a leitura e a escrita; as interações que se estabelecem entre os 

sujeitos através da leitura e da escrita, as demandas que os contextos sociais 

colocam, bem como, os valores que um determinado grupo cultura atribui a leitura e 

a escrita. A autora destaca a grande diferença entre alfabetização e letramento, 

observa: 
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Ter-se apropriado da escrita é diferente de ter aprendido a ler e a 
escrever: aprender a ler e escrever significa adquirir uma tecnologia, a 
de codificar em língua escrita e de decodificar a língua escrita; apropriar-
se da escrita é tornar a escrita “própria”, ou seja, é assumi-la como sua 
“propriedade”. (SOARES, 2002, p. 39) 

No que se refere à alfabetização5, na perspectiva da “Psicogênese da Língua 

Escrita”, formulada por Ferreiro e Teberosky (1985), o processo de construção da 

língua escrita é muito mais complexo do que se supunha. Com base na concepção 

psicogenética, as autoras revolucionaram o conceito do sujeito aprendiz da escrita; 

não mais visto como um sujeito que aprende por repetição, por associação, 

copiando e reproduzindo letras e sílabas, mas um sujeito que aprende atuando com 

e sobre a língua escrita, levantando hipóteses sobre seu funcionamento, buscando 

compreender o sistema e suas regularidades. Altera-se radicalmente, portanto, a 

orientação do processo de aprendizagem e o significado das dificuldades 

enfrentadas pela criança neste processo.   

Assim, o princípio que regia o ensino da escrita é substituído por um outro 

princípio radicalmente diferente: a criança aprende a escrever agindo e interagindo 

com a língua, experimentando escrever, levantando e testando hipóteses, fazendo 

uso de seus conhecimentos prévios sobre a escrita, ou seja, aprende a ler, lendo; 

aprende a escrever, escrevendo, independente de uma sequência e progressão 

imposta a ela, como controle do que pode escrever.  

Em seus estudos, Ferreiro e Teberosky (1985) descrevem quatro momentos 

básicos pelos quais passam as crianças durante o processo de apropriação da 

escrita, independente do processo de escolarização, são as hipóteses: pré-silábica, 

silábica, silábica-alfabética e alfabética. 

A descrição e o acompanhamento das fases do desenvolvimento da escrita 

na criança evidenciam que a aprendizagem não é linear, nem tampouco controlável 

pelo ensino. Trata-se, conforme demonstraram Ferreiro e Teberosky (1985), de um 

processo de elaboração pessoal, porque embora possa ser estimulada, a 

aprendizagem depende exclusivamente do sujeito. Cada passo desta conquista 

depende das condições que o indivíduo tenha para testar as suas hipóteses, 

surpreender-se com os resultados e encontrar bons motivos para substituir suas 

concepções iniciais por outras mais elaboradas, este processo independe da idade 

                                                           

5 Alfabetização no sentido da aquisição do sistema de escrita, o que Magda Soares denominou de 
“aquisição da tecnologia da escrita”. 
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da criança, mas, sim, das oportunidades de contato que ela tenha tido com a leitura 

e a escrita.   

Ferreiro (1992) entende que as crianças chegam à escola com 

conhecimentos sobre a língua escrita, ainda que não compreendam a natureza do 

código alfabético, e que são estes conhecimentos (e não as decisões escolares) que 

determinam o ponto de partida da aprendizagem escolar.  

Weisz (2006) observa que quando concebemos a alfabetização como um 

processo no qual o aprendiz vai construindo e reconstruindo suas ideias sobre o 

sistema de escrita, não faz sentido perguntar com que idade deve-se ensinar a ler e 

a escrever. O processo de alfabetização não ocorre só na escola, mas também na 

vida e no mundo, pois a escrita está por toda parte, por todo o meio urbano. 

Portanto, a partir deste ponto de vista, aprender ou não a ler e a escrever na 

Educação Infantil passa a ter um significado muito diferente. Passa a significar não 

só ter acesso à informação sobre a escrita dentro de situações de aprendizagem 

intencionalmente planejadas pela professora para ajudar a criança a avançar em seu 

processo de alfabetização, mas também ter ou não a oportunidade de participar, de 

alguma forma, de práticas sociais mediadas pela escrita.  

Em geral, é na escola que as crianças se alfabetizam, desenvolvem 

capacidades para usufruir a cultura letrada. Para os professores parece ser um 

grande desafio compreender a escrita como uma atividade cultural e que seu 

processo de apropriação começa muito antes da criança ter um contato direto com 

as letras do alfabeto; que a língua escrita invade o território das crianças e lhes 

desperta a atenção, muito precocemente, portanto, promover situações de interação 

da criança com a escrita podem ser experiências ricas e prazerosas.  

Para Lerner (2002): 

[...] Ensinar a ler e escrever na escola é um desafio que transcende 
amplamente a alfabetização no sentido estrito. O desafio que a escola 
enfrenta hoje é o de incorporar todos os alunos à cultura do escrito, é o 
de conseguir que todos seus ex-alunos cheguem a ser membros plenos 
da comunidade de leitores e escritores. (LERNER, 2002, p. 17) 

O desafio consiste em organizar as propostas didáticas para o Ensino 

Fundamental e, em especial, para a alfabetização a partir do que se sabe hoje sobre 

as formas de aprender a língua e a linguagem escrita, ou seja, promover ao mesmo 

tempo o processo de alfabetização e de letramento. 
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1.3 A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES 

A formação docente é questionada com frequência entre os que discutem a 

qualidade do Ensino, o Ensino Fundamental de nove anos ampliou este debate. Em 

geral, os documentos elaborados pelo MEC não são omissos em relação a esta 

necessidade. Paradoxalmente, a formação de professores continua ocorrendo 

precariamente, de forma que pouco contribui para a elevação dos conhecimentos 

destes profissionais.   

[...] A formação profissional é uma das principais estratégias para a 
conquista de uma educação escolar de qualidade, isto é, uma educação 
que garanta o direito de crianças, jovens e adultos às aprendizagens 
imprescindíveis ao desenvolvimento de suas capacidades cognitivas, 
afetivas, físicas, éticas, estéticas, de inserção social e de relação 
interpessoal. Para assegurar esse direito aos alunos, os professores 
precisam ter assegurado seu próprio direito a uma formação que lhes 
permita uma atuação compatível com as exigências ora colocadas. 
(BRASIL. Programa. Guia..., 2001b, p. 16) 

Kramer (2006, p. 17) destaca ser a formação dos educadores um dos maiores 

desafios para a efetivação da política de ampliação do Ensino Fundamental de nove 

anos. Para a autora, a formação, principalmente a continuada, vem se dando por 

“[...] intermédio de atividades eventuais ou episódicas que estão longe de garantir 

tempo e espaço para a qualificação necessária ao trabalho com crianças”.  

Azanha (2006, p. 53) faz uma reflexão sobre a formação do professor da 

escola básica, afirmando que “[...] há décadas discute-se qual a formação ideal ou 

necessária ao professor, numa demonstração ostensiva de insatisfação 

generalizada com relação aos modelos formativos vigentes, principalmente nos 

cursos de licenciatura”. Contudo, o autor coloca que destas discussões tem 

emergido apenas propostas abstratas sobre a necessidade de “sólida formação dos 

educadores”, da “integração de teoria e prática”, da “interdisciplinaridade”, sugestões 

vagas que não ultrapassam o nível de recomendações.  

No contexto atual, a formação de professores é vista como um processo de 

educação permanente que não se esgota na graduação, ao contrário, prolonga-se 

ao longo da carreira, atendendo às necessidades sentidas pelo próprio professor ou 

apresentadas pelas situações de ensino, pois, por melhor que seja uma formação 

inicial, é impossível que ela contemple a todas as necessidades que surgirão ao 

longo da carreira profissional. Com isso, torna-se cada vez mais evidente a 
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necessidade da formação continuada. Se para toda profissão a atualização 

profissional é necessária, para os professores é absolutamente indispensável.  

No primeiro documento publicado sobre a ampliação do Ensino Fundamental, 

o MEC posiciona-se sobre a necessidade de garantir ao professor programas de 

formação continuada, privilegiando a especificidade do exercício docente em turmas 

que atendem crianças de seis anos. O texto defende: 

A natureza do trabalho docente requer um continuado processo de 
formação dos sujeitos sociais historicamente envolvidos com a ação 
pedagógica, sendo indispensável o desenvolvimento de atitudes 
investigativas, de alternativas pedagógicas e metodológicas na busca de 
uma qualidade social da educação. [...] Não há formação e prática 
pedagógica definitivas: há um processo de criação constante e 
infindável, necessariamente refletido e questionado, reconfigurado. 
(BRASIL. Ensino..., 2004, p. 24) 

Nas orientações do MEC, principalmente as esboçadas no documento 

“Ensino Fundamental de Nove Anos – Orientações gerais”, destaca-se a 

necessidade de assegurar ao professor programas de formação continuada, por 

meio de cursos, de estudos, de planejamento e de ações coletivas que permitam a 

articulação entre teoria e prática, bem como a oferta por parte do Poder Público de 

boas condições de trabalho aos profissionais da Educação, visando à melhoria da 

qualidade do ensino (BRASIL. Ensino..., 2004). 

Entretanto, nas palavras de Délia Lerner (2002, p. 31), “[...] a formação está 

longe de ser a panacéia universal que tanto gostaríamos de descobrir”. A autora cita 

e concorda com Nemirosvsky (1988), quando esta assinala: 

Houve uma etapa (muito prolongada!) em meu próprio desenvolvimento 
profissional, em que, ao finalizar cada ação de capacitação de 
professores, eu considerava que tinha conseguido meu propósito e que, 
desse dia em diante, a verdade tinha sido desvelada para todos os 
professores, com quem havia trabalhado, daí que o trabalho cotidiano 
deles sofreria uma transformação radical. Á medida que acumulo maior 
experiência na realização de ações de capacitação de professores,  
procuro encontrar formas para diminuir meu nível de expectativas, 
porque sei que tudo aquilo que tento que o professor assuma está em 
contradição não só com o que estudou na etapa de formação 
profissional, como com sua história como aluno e com as crenças 
socialmente avalizadas em relação a como se aprender 
(NEMIROSVSKY, 1988, s/p  apud LERNER, 2002, p. 31) 

Nesses termos, faz sentido discutir as dificuldades para se conseguir as 

desejadas mudanças na prática dos professores. Para Lerner (2002), tais 
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dificuldades não podem ser atribuídas a uma simples resistência individual, já que 

suas raízes são aprofundadas no funcionamento institucional. Segundo a autora: 

Não bastará então capacitar os docentes, será imprescindível também 
estudar quais são as condições institucionais para a mudança, quais são 
os aspectos de nossa proposta que têm mais possibilidade de ser 
acolhidos pela escola e quais requerem a construção de esquemas 
prévios para poderem ser assimilados [...]. (LERNER, 2002, p. 32) 

Tem-se discutido, muitas vezes, sobre a formação do professor e as 

necessidades de transformações das práticas escolares, sem se discutir as 

condições institucionais para a mudança. Reconhecer que a formação inicial ou 

continuada não são condições suficientes para a garantia da mudança na qualidade 

de Ensino (porque estas não dependem só das vontades individuais dos 

educadores), significa, para Lerner (2002, p. 33), “[...] aceitar que além de continuar 

com esforços de capacitação, será necessário estudar os mecanismos que ocorrem 

na escola e impedem que todas as crianças se apropriem das práticas sociais da 

leitura e da escrita”.  

Lerner (2002) faz ainda considerações sobre os programas de formação, bem 

como destaca duas condições que parecem ser necessárias para que um processo 

de formação continuada tenha êxito: 

[...] Por um lado, que o capacitador se esforce por entender os 
problemas que os professores apresentam, por compreender por que 
pensam o que pensam, ou por que decidem adotar uma proposta e 
rejeitar outra; por outro lado, que os professores se sintam autorizados a 
atuar de forma autônoma, que tenham razões próprias para tomar e 
assumir suas decisões. (LERNER, 2002, p.116) 

Outros autores que discutem a formação de professores, como Nóvoa (1992), 

Alarcão (2001), Perrenoud (1997) e Schön (2000), ressaltam a necessidade das 

mesmas considerarem o professor como sujeito do seu processo de construção do 

saber, valorizando os conhecimentos já adquiridos, suas condições de trabalho, 

tendo como ponto de partida e de chegada a prática reflexiva de sua ação 

pedagógica.  

Num contexto em que o professor vive duras condições de trabalho, e é 

permanentemente cobrado por sua atuação profissional eficiente, faz-se necessário 

discutir com mais atenção às iniciativas de formação inicial e continuada.  

Se nos últimos anos o debate sobre Educação tem privilegiado o respeito ao 
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tempo e espaços de aprendizagem do aluno, nesta mesma perspectiva, deve ser 

discutida a formação dos docentes em serviço, para que sejam garantidos os 

espaços e tempos necessários à sua formação contínua – como cobrar eficiência de 

um profissional que lida com a formação de novas gerações, se as condições para 

que invista em sua profissionalização não lhes são garantidas?  

1.4  O TRABALHO PEDAGÓGICO FRENTE ÀS DIRETRIZES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS 

O início da escolaridade obrigatória, considerado como a inserção das 

crianças no ensino formal, sempre suscitou questionamentos sobre como o trabalho 

pedagógico pode e deve ser encaminhado, que ações são mais adequadas, a fim de 

cumprir suas finalidades.  

O momento presente traz esse tema, com muita intensidade, uma vez que as 

crianças brasileiras tiveram acesso à escola de Ensino Fundamental mais cedo – 

aos seis anos – com vistas à melhoria da qualidade da Educação e oportunidades 

para todas de aprender. O papel dos professores, neste contexto, pode ser 

revelador sobre como as mudanças estão acontecendo, quais são de fato as 

oportunidades de aprendizagem oferecidas às crianças – “[...] mesmo admitindo a 

expansão das vagas como condição fundamental para a garantia do direito à 

educação, é no âmbito das práticas pedagógicas que a instituição educativa pode 

tornar-se ela mesma expressão ou não desse direito”. (BRASIL. Ensino. Passo..., 

2009, p. 7). 

A visão que se tem do professor, hoje, é de alguém que desenvolve uma 

prática complexa que abrange conhecimentos de diferentes naturezas. Weisz (1999, 

p. 118), em reflexão sobre o tema, salienta que seu papel agora tende a ser mais 

exigente; o professor “[...] precisa se tornar capaz de criar ou adaptar boas situações 

de aprendizagem, adequadas a seus alunos reais, cujos percursos de aprendizagem 

ele precisa saber reconhecer”.  

O documento do MEC – “A criança de seis anos, a linguagem escrita e o 

Ensino Fundamental” – ressalta que: 

Para uma proposta de ensino tornar-se um referencial e se materializar 
em uma prática de ensino adequada, ela deverá ser validada e 
reconstruída a partir do conhecimento que se tem das crianças e 
também das interações que se estabelecem entre os participantes do 
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grupo escolar e deles com os objetos do conhecimento. Dessa forma, a 
avaliação e o planejamento são fatores determinantes para a 
consolidação desta prática. (BRASIL. A Criança..., 2009, p. 8) 

O MEC coloca, ainda, a necessidade de as práticas escolares serem revistas, 

que deve haver preocupação constante com a qualidade da educação, da 

alfabetização e do letramento das nossas crianças (BRASIL. A Criança..., 2009) 

A compreensão, nas últimas décadas, dos processos pelos quais se aprende 

a ler e a escrever, colocou em xeque práticas cristalizadas de alfabetização. O 

processo de alfabetização sendo compreendido como uma construção cognitiva, 

pressupõe uma ação docente que reconheça o movimento de aprendizagem da 

criança, que saiba identificar os seus saberes. Weisz (1999) explica que: 

Se o professor quer saber o que alguém que ainda não sabe ler pensa 
sobre as questões que estão relacionadas ao ato de ler, precisa criar 
situações específicas. E essas situações têm de demandar que as 
crianças façam coisas para que ele possa perceber o que pensam 
através das suas ações. (WEISZ , 1999, p. 27) 

Collelo (2007) destaca que o trabalho pedagógico deve considerar os 

processos cognitivos envolvidos na construção de língua escrita, a simultaneidade 

na relação ensino e aprendizagem e o aluno como centro (meio e meta) da prática 

pedagógica. Assim, a autora propõe que para evitar o “diálogo de surdos e mudos” 

em sala de aula (o mais típico ciclo vicioso do fracasso escolar), a intervenção do 

professor, deve se constituir como um “andaime” da construção cognitiva, isto 

significa que na ação docente, os procedimentos didáticos do professor devem ser 

na direção de fomentar a atitude reflexiva, despertar interesse, apoiar o 

desenvolvimento e as interações.   

Nos contextos sociais a língua escrita está presente em vários espaços do 

cotidiano das crianças; desde muito cedo começam a lidar com textos escritos por 

meio da observação das situações de uso da leitura e da escrita, mesmo quando 

não fazem parte dos hábitos familiares das crianças, os materiais escritos e os 

eventos de leitura estão presentes em vários espaços urbanos: na igreja, na sala de 

espera de um atendimento médico, no folheto de compra no supermercado.  

As crianças começam, mesmo antes de terem domínio do sistema de escrita, 

a conhecer as especificidades desses textos, apreendendo não apenas o sentido 

das atividades de leitura e escrita, mas também os seus usos e finalidades.  

Nesse contato, as crianças elaboram representações sobre o “para que” e 
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“como” as pessoas leem e escrevem. De acordo com Collelo (2007): 

O estudo dos processos cognitivos acabou por demonstrar que entre “o 
que se ensina” e “o que se aprende” há uma relativa disparidade 
conforme o processo interno (absolutamente pessoal) de assimilação. 
Por isso, o grande desafio do ensino socioconstrutivista é considerar o 
ponto de vista de cada aluno, entender como os indivíduos interpretam 
as informações e lidam com elas, como assimilam e valorizam as 
experiências vividas dentro e fora da escola e, finalmente, como 
evoluem nas diferentes competências para ler, escrever, compreender, 
interpretar, compor [...]. (COLLELO, 2007, p. 31) 

A mudança que parece simples é, na verdade, complexa e difícil pelo fato de 

tratar da articulação entre duas etapas educativas com tradições culturais bastante 

distintas e até mesmo opostas entre si: a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. 

De um lado, a Educação Infantil, marcada pela ludicidade, pela compreensão de 

espaço e tempo ampliadas e responsável pela criança integral, o cuidar e o educar. 

De outro, o Ensino Fundamental, assentado em uma concepção escolar que 

concebe o desenvolvimento do trabalho pedagógico de forma fracionada, que trata o 

conhecimento fragmentando-o em áreas específicas.  

A reorganização do trabalho pedagógico é um ponto que ainda carece de 

muitas ações e estudos para uma melhor adequação do currículo para as classes de 

seis anos do Ensino Fundamental de nove anos. A falta de discussões, no momento 

anterior à implementação, com professores e gestores, gerou muitas dúvidas na 

fase inicial deste processo, e os professores, que seriam os principais responsáveis 

pelo sucesso da proposta, não têm merecido, dos órgãos responsáveis pelas 

políticas públicas educacionais, a devida atenção. 

A dúvida antiga, sobre a alfabetização das crianças aos seis anos, permanece 

entre os professores responsáveis pelas turmas de primeiros anos do novo Ensino 

Fundamental; acrescida, de outras, como, por exemplo, quais as expectativas de 

aprendizagem para estas crianças, o que se espera que tenham aprendido ao final 

do ano letivo, quais as metas de aprendizagem para estas turmas.  

O tripé “metas educativas, processos de aprendizagem e frente de 
trabalho pedagógico”, compreendido na sua inter-relação, compõe uma 
sólida base para a reflexão sobre a ação escolar. Ao professor, fica o 
desafio de construir a prática em sala de aula, tendo em vista o respeito 
à infância, a valorização das características socioculturais e a 
consideração da diversidade de seus alunos. Fica também o 
compromisso de fazer da aprendizagem um exercício significativo (e por 
que não prazeroso?) capaz de garantir a curiosidade tipicamente 
humana e o gosto pelo saber. (COLLETO, 2007, p.36) 
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Nesse sentido, o problema que se coloca na presente pesquisa é: “Como vem 

se configurando o trabalho pedagógico nas classes de seis anos do novo Ensino 

Fundamental?”. “Quais as mudanças ocorridas na prática dos professores (a partir 

dos seus relatos)?”. “O que pensam os professores sobre o ensino da leitura e da 

escrita nesta faixa etária?”. Discutir esta temática torna-se importante, já que ao 

descrever o trabalho pedagógico desenvolvido no cotidiano escolar, 

obrigatoriamente, analisa-se também a incorporação das mudanças postuladas na 

legislação vigente. 

Nas palavras de Collelo (1995, p. 117), “no eixo da renovação pedagógica, 

está o professor que, movido pelo ideal de um ensino melhor, saberá ver nas críticas 

os princípios do ajustamento escolar e, nas pesquisas básicas, os fundamentos da 

alfabetização inteligente”. 
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2 O ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS  

A educação pública brasileira tem ao longo de sua história, apresentado 

resultados insatisfatórios. Melhorar a qualidade e o êxito do ensino no Brasil tem 

sido um grande desafio. Há algumas décadas, o país luta para resolver os 

problemas da baixa qualidade do ensino, das altas taxas de evasão, de falta de 

equidade e dos índices insatisfatórios de desempenho dos alunos.  

Algumas medidas no sentido de melhorar esses resultados e garantir uma 

educação básica de qualidade para todos, passaram a ocupar lugar de destaque 

nas políticas educacionais, dentre elas, a ampliação do Ensino Fundamental de oito 

anos para nove anos. O Ministério da Educação, em documento que trata do passo 

a passo do processo de implantação, define que os objetivos da ampliação do 

Ensino Fundamental para nove anos de duração são: 

Melhorar as condições de equidade e de qualidade da Educação Básica; 
estruturar um novo ensino fundamental para que as crianças prossigam 
nos estudos, alcançando maior nível de escolaridade; e assegurar que, 
ingressando mais cedo no sistema de ensino, as crianças tenham um 
tempo mais longo para as aprendizagens da alfabetização e do 
letramento. (BRASIL. Ensino..., 2009,  p. 5) 

O presente capítulo pretende abordar as principais determinações legais que 

tratam da ampliação do Ensino Fundamental de oito para nove anos, no âmbito 

nacional e do Estado de São Paulo. 

2.1 LEGISLAÇÃO 

Entre as determinações legais que tratam da ampliação do Ensino 

Fundamental estão a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9.394/96 

(LDB-9.394/96) e a Lei Federal n. 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que aprova o 

Plano Nacional de Educação (PNE) – (BRASIL. Lei... n. 9.394, 1996; BRASIL. Lei... 

n. 10.172, 2001). 

A atual LDB, aprovada em 1996, sinaliza em seu Art. 32, a disposição para a 

modificação do tempo da obrigatoriedade escolar. Ao fazer referência ao Ensino 

Fundamental de oito anos, como tempo mínimo, tal indicação, já naquele momento, 
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apontava para antecipação do ingresso das crianças de seis anos e a ampliação do 

Ensino Fundamental.  A Lei indica, ainda, em seu inciso I do § 3º do Art. 87 que: 

“Cada município e, supletivamente, o Estado e a União, deverá: matricular todos os 

educandos a partir dos sete anos de idade e, facultativamente, a partir dos seis 

anos, no Ensino Fundamental” (BRASIL. Lei... n. 9.394, 1996).  

A proposta ganhou mais força quando se tornou meta da Educação, no 

Programa Nacional de Educação (PNE), aprovado em janeiro de 2001. Ao abordar 

metas, este documento sugere “[...] ampliar para nove anos a duração do Ensino 

Fundamental obrigatório com início aos seis anos de idade, à medida que for sendo 

universalizado o atendimento na faixa etária de 7 a 14 anos”. O PNE coloca ainda 

como objetivos e prioridades: 

Elevação do nível de escolaridade da população; melhoria da qualidade 
de ensino para todos os níveis; redução das desigualdades sociais e 
regionais no tocante ao acesso e à permanência, com sucesso, na 
educação pública, e a democratização da gestão do ensino público, nos 
estabelecimentos oficiais, obedecendo aos princípios da participação 
dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da 
escola e a participação das comunidades escolar e local em conselhos 
escolares ou equivalentes. (BRASIL. Lei... n. 10.172, 2001, p. 4) 

Posteriormente a Lei Federal n . 11.114, de 16 de maio de 2005, e Lei Federal 

n. 11.274, de 06 de fevereiro de 2006 (ANEXO A), alteram os artigos 6, 32 e 87 da 

Lei de Diretrizes e Bases (LDB-9.394/96) com o objetivo de tornar obrigatório o início 

do Ensino Fundamental aos seis anos de idade. Os referidos artigos passaram a ser 

assim redigidos: 

Art. 6. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos 
menores, a partir dos seis anos de idade, no ensino fundamental. 
[Redação dada pela Lei Federal n. 11.114, 16 de maio de 2005]. 

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, mediante: 

I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 
básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

III – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista 
a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e 
valores; 
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IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 
humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

Art.87, § 2o O poder público deverá recensear os educandos no ensino 
fundamental, com especial atenção para o grupo de 6 (seis) a 14 
(quatorze) anos de idade e de 15 (quinze) a 16 (dezesseis) anos de 
idade. [Redação dada pela Lei Federal n. 11.274, 06 de fevereiro de 
2006]. (BRASIL. Lei... n. 11.114, 2005; BRASIL. Lei... n. 11.274, 2006) 

A Lei n. 11.274/06, além de reafirmar a matrícula obrigatória a partir dos seis 

anos de idade, estabelece como limite o ano de 2010, para que Estados e 

Municípios se adaptem à nova regra.  

Outras leis e resoluções foram sendo lançadas pelo governo, além de 

documentos do Ministério da Educação, os quais fazem parte das discussões deste 

trabalho:  

a) “Ensino Fundamental de nove anos: Orientações gerais” (BRASIL. 

Ensino..., 2004), lançado pelo MEC, foi um dos primeiros documentos a 

conter o passo a passo da proposta de implantação do novo sistema. Traz 

a fundamentação legal pertinente; apresenta uma discussão teórica das 

questões pedagógicas e administrativas, e de temas como organização do 

tempo e do espaço escolar, trabalho coletivo, formação do professor para 

atuar com criança de seis anos; 

b) “Ensino Fundamental para nove anos: 1º relatório do Programa” (BRASIL. 

Ensino..., 2004); “Ensino Fundamental para nove anos: 2º relatório do 

Programa” (BRASIL. Resolução..., 2005) e “Ensino Fundamental para nove 

anos: 3º relatório do Programa” (BRASIL. Ensino..., 2006) – estes três 

relatórios, com o mesmo título, apresentam as principais ações realizadas 

pela Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação e Cultura 

(SEB/MEC), em parceria com as Secretarias Estaduais e Municipais de 

Educação, no período de 2004, 2005 e 2006, respectivamente; 

c) “Ensino Fundamental de nove anos: orientações para a inclusão da criança 

de seis anos de idade” (BRASIL. Ensino..., 2006) – traz um apanhado 

teórico, cujo objetivo é discutir a infância na Educação Básica. São nove 

textos que tratam do desenvolvimento e da aprendizagem das crianças de 

seis anos de idade no Ensino Fundamental de nove anos, sem perder de 

vista a abrangência da infância de seis a dez anos de idade nesta etapa de 

ensino; 
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d) “A criança de 6 anos, a linguagem escrita e o Ensino Fundamental de nove 

anos” (BRASIL. A Criança..., 2009) – material de subsídio para o trabalho 

docente, no que se refere ao desenvolvimento de habilidades e 

capacidades relacionadas à leitura e à escrita nas turmas de crianças de 

seis, sete e oito anos (ciclo da infância); 

e) “Passo a passo da implementação do Ensino Fundamental de nove anos” 

(BRASIL. Ensino..., 2009) – o documento tem o propósito de subsidiar 

gestores municipais e estaduais, conselhos de educação, comunidade 

escolar e demais órgãos e instituições, é mais um passo a passo do 

processo de implantação e implementação do ensino fundamental de nove 

anos. Traz no final as perguntas e respostas mais frequentes que foram 

coletadas a partir de consultas feitas ao MEC; 

f)  Além das leis e dos documentos sobre o Ensino de nove anos, já citados, 

o Conselho Nacional de Educação (CNE), cumprindo suas funções 

normativas, tem elaborado diretrizes e orientações, que devem ser 

observadas pelos sistemas de ensino e estão disponíveis no site do MEC, 

são os seguintes pareceres e resoluções: 

  Resolução CNE/CEB n. 3/2005, de 3 de agosto de 2005 – com a 

definição das normas para a ampliação do Ensino Fundamental para 

nove anos (BRASIL. Resolução... 3/2005, 2005); 

 Parecer CNE/CEB n. 24/2004, de 15 de setembro de 2004 – 

estabelece as normas para a ampliação do Ensino Fundamental para 

nove anos (BRASIL. Parecer... 24/2004, 2004); 

 Parecer CNE/CEB n. 6/2005, de 8 de junho de 2005 – apresenta as 

normas nacionais para a ampliação do estabelecimento do ensino de 

nove anos (BRASIL. Parecer... 6/2005, 2005); 

  Parecer CNE/CEB n. 18/2005, de 15 de setembro de 2005 e Parecer 

CNE/CEB n. 39/2006, de 8 de agosto de 2006 – apresentam as 

orientações para matrículas das crianças de seis anos (BRASIL. 

Parecer... 18/2005, 2005; BRASIL. Parecer... 39/2006, 2006); 

 Resolução CNE/CEB n. 1/2010, de 14 de janeiro de 2010 – define as 

Diretrizes Operacionais para a implantação do Ensino Fundamental 

de nove anos (BRASIL. Resolução... 1/2010, 2010); 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2465&Itemid=


 48 

 Os pareceres, a seguir, discutem as implementações e interpretações de leis 

e alterações de leis, bem como a importância do Ensino de nove anos: 

 Parecer CNE/CEB n. 41/2006, de 9 de agosto de 2006 (BRASIL. 

Parecer... 41/2006, 2006); 

 Parecer CNE/CEB n. 45/2006, de 7 de dezembro de 2006 (BRASIL. 

Parecer... 45/2006, 2006); 

 Parecer CNE/CEB n. 5/2007, de 1º de fevereiro de 2007 

(reexaminado pelo Parecer CNE/CEB n. 7/2007) – (BRASIL. 

Parecer... 5/2007, 2007); 

 Parecer CNE/CEB n. 7/2007, de 19 de abril de 2007 (reexamina o 

Parecer CNE/CEB n. 5/2007) que trata da consulta com base nas Leis 

n. 11.114/2005 e n.11.274/2006 (BRASIL. Parecer... 7/2007, 2007);  

 Parecer CNE/CEB n. 4/2008, de 20 de fevereiro de 2008 – reafirma a 

importância da criação de um novo Ensino Fundamental e o ano de 

2010 como limite para a implementação, que deverá ser adotado por 

todos os sistemas de ensino. Reitera normas, a saber: o 

redimensionamento da Educação Infantil; estabelece o 1º ano do 

Ensino Fundamental como parte integrante de um ciclo de três anos 

de duração denominado “Ciclo da Infância”. Ressalta os três anos 

iniciais como um período voltado à alfabetização e ao letramento, no 

qual deve ser assegurado também o desenvolvimento das diversas 

expressões e o aprendizado das áreas de conhecimento. Destaca 

princípios essenciais para a avaliação (BRASIL. Parecer... 4/2008, 

2008); 

 Parecer CNE/CEB n. 22/2009, de 9 de dezembro de 2009 – define 

diretrizes operacionais para a implantação do Ensino Fundamental de  

nove anos (BRASIL.  Parecer... n. 22/2009, 2009). 

Regulamentado, o Ensino Fundamental de nove anos materializou-se pela 

inserção das crianças de seis anos de idade nesta modalidade de ensino. Contudo, 

as medidas necessárias para a implantação não são tão simples, existe uma 

considerável distância entre a legislação, as propostas pedagógicas descritas nas 

Orientações do Ministério da Educação e Cultura e a sua implementação nos 

sistemas estaduais e municipais de ensino.   

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2464&Itemid=
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A implementação do novo ensino fundamental é uma política indutora de 

transformações na estrutura da escola, impõe novas formas de organização dos 

tempos e espaços da escola, de organização do currículo, novas formas de ensinar, 

aprender, avaliar, de trabalhar com o conhecimento, conforme indica o Parecer 

CNE/CEB n. 24/2004: 

[...] os sistemas de ensino e as escolas deverão compatibilizar a nova 
situação de oferta e duração do Ensino Fundamental a uma proposta 
pedagógica apropriada à faixa etária dos seis anos, especialmente em 
termos de organização do tempo e do espaço escolar, considerando 
igualmente mobiliário, equipamentos e recursos humanos adequados. 
(BRASIL. Parecer... 24/2004, 2004) 

Isto significa, na prática, que todos os estados e municípios brasileiros foram 

obrigados a oferecer a todas as crianças a partir dos seis anos, acesso à escola. 

Com esta medida, um maior número de crianças foi incluído no sistema educacional 

brasileiro, especialmente de crianças pertencentes aos setores populares, uma vez 

que, as crianças de seis anos, das classes sociais mais favorecidas, já se 

encontravam incorporadas ao sistema de ensino privado, na Educação Infantil ou na 

primeira série do Ensino Fundamental.  

Com a inclusão da criança de seis anos na escola, fica explícita a 

necessidade de maior atenção à adoção de mecanismos que promovam o 

desenvolvimento, a aprendizagem do aluno, bem como a adequação de espaços, 

tempos e das práticas pedagógicas. 

Para cumprir a lei, não basta incluir as crianças de seis anos no Ensino 

Fundamental, faz-se necessário planejamento e orientações curriculares adequadas 

para um atendimento que garanta a qualidade no aprendizado e as condições de 

permanência e continuidade do seu percurso escolar. Implica assegurar um 

processo educativo que considere todas as dimensões e especificidades do tempo 

da infância. 

Para tanto, desde 2004, o Ministério da Educação e Cultura publica 

orientações com a finalidade de subsidiar as redes e as instituições de ensino na 

organização do trabalho pedagógico para o novo Ensino Fundamental.  

Para o MEC, além da inclusão de mais um ano de escolaridade, trata-se de 

uma política que tem duas intenções: “[...] oferecer maiores oportunidades de 

aprendizagem no período da escolarização obrigatória e assegurar que, ingressando 
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mais cedo no sistema de ensino, as crianças prossigam nos estudos, alcançando 

maior nível de escolaridade” (BRASIL. Ensino..., 2004, p.14). 

No documento, “Ensino Fundamental de nove anos: orientações gerais”, de 

julho de 2004, o MEC define que o objetivo de um maior número de anos de ensino 

obrigatório é assegurar a todas as crianças um tempo mais longo de convívio 

escolar, maiores oportunidades de aprender e, com isso, uma aprendizagem mais 

ampla. É evidente que a maior aprendizagem não depende do aumento do tempo de 

permanência na escola, mas, sim, do emprego mais eficaz do tempo. No entanto, a 

associação de ambos deve contribuir significativamente para que os educandos 

aprendam mais (BRASIL. Ensino..., 2004). 

O documento evidencia os cuidados que deve ter com a adequação dos 

processos educativos à faixa etária das crianças de seis anos, dentre os quais, que 

o 1º ano do Ensino Fundamental de nove anos não tenha as mesmas características 

da 1ª série do ensino de oito anos.  

Não se trata de transferir para as crianças de seis anos os conteúdos e 
atividades da tradicional primeira série, mas de conceber uma nova 
estrutura de organização dos conteúdos em um Ensino Fundamental de 
nove anos, considerando o perfil de seus alunos. [...] O cuidado na 
seqüência do processo de desenvolvimento e aprendizagem das 
crianças de seis anos de idade implica o conhecimento e a atenção às 
suas características etárias, sociais e psicológicas. As orientações 
pedagógicas, por sua vez, estarão atentas a essas características para 
que as crianças sejam respeitadas como sujeitos do aprendizado. 
(BRASIL. Ensino..., 2004, p. 17-18) 

O documento publicado em 2006, “Ensino Fundamental de nove anos: 

orientações para a inclusão da criança de seis anos”, traz textos elaborados por 

especialistas que, em linhas gerais, abordam temas como:  

a) A infância e sua singularidade;  

b) A infância na escola e na vida: uma relação fundamental;  

c) O brincar como um modo de ser e estar no mundo;  

d) As diversas expressões e o desenvolvimento da criança na escola;  

e) As crianças de seis anos e as áreas do conhecimento;  

f) Letramento e alfabetização: pensando a prática pedagógica;  

g) A organização do trabalho pedagógico: alfabetização e letramento como 

eixos organizadores;  

h) Avaliação e aprendizagem na escola: a prática pedagógica como eixo da 
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reflexão; e, o último artigo trata das Modalidades organizativas do 

trabalho pedagógico: uma possibilidade (BRASIL. A Criança..., 2009).  

A ampliação na escolaridade obrigatória, a ser alcançada por todos os 

Municípios e Estados brasileiros é, sem dúvida, uma política afirmativa da equidade 

social. A sua implantação gerou reflexões importantes sobre o currículo, os tempos e 

os espaços da escola. Provocou inquietações, colocando em dúvida as certezas de 

professores e gestores pedagógicos quanto ao que conheciam a respeito da criança 

de seis anos. Por outro lado, acreditamos que as mudanças trarão contribuição para 

o ensino de maneira geral. O próprio documento “Ensino Fundamental de nove 

anos: Orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade” destaca: 

[...] é importante salientar que a mudança na estrutura do ensino 
fundamental não deve se restringir a o que fazer exclusivamente nos 
primeiros anos: este é o momento para repensar todo o ensino 
fundamental – tanto os cinco anos iniciais quanto os quatro anos finais. 
(BRASIL. Ensino..., 2006, p.10) 

Atrelada à implantação do Ensino Fundamental de nove anos, coloca-se a 

necessidade de revisão dos atuais padrões da Educação relacionados à estrutura e 

funcionamento da escola de Ensino Fundamental, que compreendem adequação de 

equipamentos, de espaço e tempo, do currículo, de formas de organização do 

trabalho pedagógico e da atuação de toda a equipe escolar.  

Fica claro que para a realidade brasileira, a inclusão da criança de seis anos 

de idade no Ensino Fundamental coloca novos desafios no tocante à universalização 

do acesso, à permanência e progressão do aluno na escola com o necessário 

desenvolvimento e aprendizado e à revisão das relações e práticas escolares.  

Conforme reafirma o Parecer CEB n. 22/2009: 

A organização do Ensino Fundamental, com nove anos de duração, 
implica na necessidade, imprescindível, de um debate aprofundado 
sobre, por exemplo: a proposta pedagógica, a formação de professores, 
as condições de infraestrutura, os recursos didáticos pedagógicos 
apropriados ao atendimento da infância, a organização dos tempos e 
espaços escolares. Portanto, cada sistema é também responsável pela 
elaboração do seu respectivo plano de implantação e por refletir e 
proceder a convenientes estudos, com a devida democratização do 
debate. (BRASIL. Parecer... 22/2009, 2009) 

Com base no que está posto na legislação e nos documentos publicados, 

podemos afirmar que a organização do Ensino Fundamental de nove anos entra no 
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cenário educacional do país, como uma medida política que contribuiu e contribui 

para ampliar o debate sobre a qualidade da educação e reafirmar a educação como 

direito de todos. 

2.2 A IMPLANTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS NA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Os documentos produzidos pelo Ministério da Educação e Cultura e toda a 

legislação do Conselho Nacional de Educação indicaram os caminhos para que 

cada Secretaria de Educação pudesse se adequar à nova realidade, no sentido de 

organizar da melhor maneira possível a implementação do Ensino Fundamental de 

nove anos. O Documento: “Ensino Fundamental de nove anos: orientações para a 

inclusão da criança de seis anos de idade” é claro ao afirmar:  

[...] cada sistema de ensino é competente e livre para construir, com a 
respectiva comunidade escolar, seu plano de ampliação do ensino 
fundamental, como também é responsável por desenvolver estudos com 
vistas à democratização do debate, o qual deve envolver, portanto, 
todos os segmentos interessados em assegurar o padrão de qualidade 
do processo de ensino aprendizagem. (BRASIL. Ensino..., 2006, p. 7) 

No âmbito do Estado de São Paulo, a implantação do Ensino Fundamental de 

nove anos ocorreu em 2009, a partir da publicação da Deliberação CEE n. 73/2008, 

em consonância com as normas estabelecidas pelo MEC e CNE. 

A Deliberação CEE n. 73/2008, de 2 de abril de 2008, regulamentou a 

implantação do Ensino Fundamental de nove anos no Sistema do Estado de São 

Paulo e estabeleceu um período de transição para os alunos ingressantes no fluxo 

escolar em 2009. A Deliberação no seu Art. 2º determina a data limite para ingresso 

das crianças de seis anos no Ensino Fundamental. O texto deixa claro que, têm 

direito à matrícula no Ensino Fundamental todas as crianças que completam 6 anos 

até o dia 30 de junho do ano de seu ingresso neste nível de ensino. Os parágrafos 

1º e 2º do referido artigo prevêem a possibilidade deste limite ser flexibilizado nos 

anos de 2009 e 2010, para ajustar a nova data ao estabelecido anteriormente na 

Resolução SE Nº 43/2006, que contemplava como limite o dia 31/12 (SÃO PAULO. 

Deliberação..., 2008).  

No texto, o referido artigo esclarece: 
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Art. 2º – O Ensino Fundamental é direito público subjetivo e a ele tem 
acesso todas as crianças a partir dos 6 anos de idade, completados até 
30 de Junho do ano do ingresso. 

§ 1º – Nos anos letivos de 2009 e 2010, a Secretaria Estadual de 
Educação poderá alterar o limite estabelecido no caput para até o dia 31 
de dezembro, com o intuito de evitar prejuízos aos alunos e às redes de 
ensino durante o período de transição. 

§ 2º – A Secretaria Estadual de Educação disporá em ato próprio, até 31 
de julho de 2008, sobre o recenseamento e cadastramento de matrícula 
dos alunos a serem atendidos nas redes públicas de ensino no ano 
letivo de 2009. 

§ 3º – A implantação da matrícula de crianças de 6 anos no 1º Ano do 
Ensino Fundamental, nas redes municipais de ensino, respeitará as 
disposições de cada município de forma articulada com as disposições 
desta Deliberação. (SÃO PAULO. Deliberação..., 2008) 

A Deliberação CEE 73/2008 (ANEXO B), em acordo com a Emenda 

Constitucional n. 53, que entrou em vigor em 19 de dezembro de 2006, traz, ainda, a 

forma pela qual serão distribuídos os alunos, conforme a faixa etária, pelos níveis da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental, apresentada no Quadro 1. 

 

NÍVEL DE ENSINO 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
DE 8 ANOS 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

DE 9 ANOS 

IDADE DE 
REFERÊNCIA 

COMPLETA ATÉ 30 
DE JUNHO 

 PRÉ-ESCOLA 1ª fase 1ª fase 4 anos 
2ª fase 2ª fase 5 anos 

PRÉ-ESCOLA / EF 3ª fase 1º ano 6 anos 
 

ANOS INICIAIS 
 
 

1ª série 2º ano 7 anos 
2ª série 3º ano 8 anos 
3ª série 4º ano 9 anos 
4ª série 5º ano 10 anos 
5ª série 6º ano 11 anos 

 
ANOS FINAIS 

6ª série 7º ano 12 anos 
7ª série 8º ano 13 anos 
8ª série 9º ano 14 anos 

Quadro 1 – Forma de distribuição dos alunos, conforme a faixa etária, pelos níveis da Educação 
Infantil e do Ensino Fundamental. 
Fonte: Adaptado de SÃO PAULO. Deliberação (2008). 

Com o propósito de orientar as escolas diante do novo desafio de expansão 

do ensino de oito para nove anos, em 2008, a Coordenadoria de Estudos e Normas 

Pedagógicas (CENP) distribuiu um Documento Preliminar para apreciação da rede 

pública estadual, para ser analisado e discutido pelos profissionais do Ciclo I em 

cada escola. Na sua introdução o documento esclarece: 
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Na rede pública de São Paulo a deliberação CEE n. 73/2008, 
regulamentou a implantação do Ensino Fundamental de 9 anos, o que 
se dará a partir de 2009. Portanto, desde já, faz-se necessário tratar a 
questão pedagógica que envolve tal extensão. Diante desta nova 
realidade, supervisores, diretores, coordenadores e professores se 
perguntarão sobre o quê e como ensinar a essas crianças. 

Para apoiar e subsidiar os profissionais da educação diante deste novo 
desafio esse documento foi elaborado e contém os seguintes tópicos: 
Papel das Diretorias Regionais; Papel do professor, coordenador, diretor 
e demais profissionais da escola; Reorganização da rotina e do 
ambiente físico; Conteúdos, Expectativas de aprendizagem e Condições 
didáticas. (SÃO PAULO. Indicação... 2008, p. 3) 

Os princípios que deveriam pautar a implantação do Ensino Fundamental de 

nove anos, tal como indicada no Art. 5º, da Lei 11.274/2006, já haviam sido definidos 

desde 2007, pelo Conselho Estadual de Educação: 

I – O Sistema Estadual de Ensino é responsável não só pela 
regulamentação dos estabelecimentos de sua rede, mas por apontar 
claramente as formas de colaboração possíveis com os sistemas e 
redes municipais de ensino. A fundamentação legal desse princípio está 
contida especialmente nos Incisos II e III do Art. 10 da Lei 9.394/96. 
Desta forma, a partir destas normas a Secretaria Estadual de Educação 
e o Conselho Estadual de Educação, articularão ações junto aos 
municípios do Estado para que o regime de colaboração entre os entes 
federativos seja totalmente eficiente. 

II – A implantação do Ensino Fundamental de nove anos deve evitar a 
duplicidade de esforços a serem oferecidos pelas redes municipais e 
estadual. Assim, no Estado de São Paulo, onde a quase totalidade dos 
municípios do interior já acolhia (no Regime de Ensino Fundamental de 
nove anos), integralmente, as crianças na faixa etária de 6 anos, na 
então 3ª fase da Pré-Escola, não se pode transferir ao Estado, parte 
considerável desse contingente. Isso implicaria em causar ociosidade de 
pessoal, prédios, equipamentos, etc., nas redes municipais e 
demandaria enormes investimentos (desnecessários) na rede estadual. 

III – A implantação do Ensino Fundamental de nove anos e, 
especialmente, a definição de novos limites de data de ingresso no 
Ensino Fundamental não podem provocar nenhum dos seguintes 
problemas: a) fazer com que as crianças sejam compelidas a cumprir 2 
anos do mesmo programa escolar; ou b) fazer com que as crianças 
sejam compelidas a “pular” uma fase da escolaridade. 

IV – A Concepção Pedagógica correspondente às 8 séries do antigo 
Ensino Fundamental de oito anos – 1ª a 8ª série, não seria 
necessariamente alterada pela adoção do seu correspondente no 
Ensino Fundamental de nove anos.   Este princípio define que o 
conjunto composto por: projetos pedagógicos, conteúdos, espaço físico, 
alocação de docentes, material didático, etc., não sofre, 
obrigatoriamente, nenhuma alteração significativa por conta dos ajustes 
à nova situação. (SÃO PAULO. Indicação..., 2008) 

Em relação à elaboração da Proposta Pedagógica, a Indicação 73/2008 prevê 

que a equipe escolar deve especialmente atentar para as seguintes necessidades: 
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I – da articulação entre as demandas e as características da Educação 
Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, procurando prever 
mecanismos de interação entre a família, a escola e a comunidade, de 
modo que não haja prejuízo da oferta de Educação Infantil e seja 
preservada sua identidade pedagógica;  

II – da preservação do “continuum” formativo que se estende ao longo 
dos nove anos, mediante à aquisição de conhecimentos 
contextualizados, habilidades e atitudes que atendam às especialidades 
da segunda infância e àquelas que se caracterizam o desenvolvimento 
da adolescência;  

III – da qualificação didática e flexibilidade dos tempos escolares, 
especialmente no período destinado à alfabetização, sem perder de 
vista o cumprimento da carga horária mínima anual de oitocentas horas 
e mínimo de duzentos dias letivos de efetivo trabalho escolar;  
IV – da readequação da organização escolar vigente, assegurando 
mecanismos de avaliação contínua e de recuperação que busquem, 
continuadamente, a permanência do aluno no grupo idade-ano. (SÃO 
PAULO. Indicação..., 2008) 

É importante salientar que embora a Secretaria Estadual de Educação (SEE) 

tenha tido um tempo para organizar e adequar o sistema à nova realidade, ao 

implantar o ensino de nove anos, a SEE enfrentou vários desafios. Por um lado, a 

dificuldade de adaptação do espaço escolar; a organização do currículo para o 1º 

ano de nove anos e a formação dos professores. Por outro lado, vale lembrar que, 

nas escolas públicas do estado de São Paulo, antes da implantação do Ensino de 

nove anos, as crianças de 6 anos já estavam parcialmente atendidas, apesar da não 

obrigatoriedade. Neste contexto, o que se apresentou como novo foi a garantia de 

obrigatoriedade e a adequação curricular que a ampliação do Ensino Fundamental 

de oito para nove anos exigia. 

Nesse sentido, o Documento Preliminar encaminhado em 2008, para 

discussão da rede faz algumas indicações: 

[...] as Diretorias de Ensino deverão acompanhar o trabalho pedagógico 
realizado nas turmas de 1º ano quanto: às atribuições de classes, ao 
planejamento anual, a organização do tempo, dos espaços e da rotina 
destinada a esses alunos, observando-se os princípios básicos que 
deverão embasar o trabalho realizado, expressos neste documento. 
Também deverão articular seu acompanhamento referenciando-se pelas 
Expectativas de Aprendizagem destinadas para esse ano escolar, 
avaliando se estão sendo adequadamente atendidas. (SÃO PAULO. 
Versão..., 2008, p.7) 

Indica ainda que, para que a transição seja feita adequadamente, 

considerem-se as particularidades da faixa etária, assim como as especificidades do 

ensino e aprendizagem próprias da Educação Infantil, citando como referência para 
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este nível de ensino, documentos reconhecidos a nível nacional e local: o 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI); as Diretrizes 

Nacionais para a Educação infantil (Parecer CNE/CEB n. 22/98) e a Deliberação 

CEE n. 73/2008 do Conselho Estadual de Educação. 

O Documento Preliminar enfatiza a ideia de que é preciso que as unidades 

escolares ofereçam um atendimento educacional adequado aos níveis de 

desenvolvimento da criança de seis anos e reitera a necessidade de discussão do 

currículo pelas escolas, propondo, dentre as ações orientadoras, o 

acompanhamento pelas equipes pedagógicas do trabalho realizado nas escolas, 

referenciando-se pelo documento Orientações Curriculares do Estado de São Paulo: 

Língua Portuguesa e Matemática – Ciclo I, publicado pela Secretaria da Educação 

em 2008.  
No exercício de suas funções, as equipes das Diretorias deverão estar 
atentas ao trabalho realizado nas salas de aula do primeiro ano, 
observando e intervindo diante de quaisquer dificuldades que impeçam 
que essas crianças tenham boas situações de aprendizagem no 
cotidiano escolar. Para tanto, as Diretorias de Ensino deverão 
acompanhar o trabalho pedagógico realizado nas turmas de 1º ano 
quanto: às atribuições de classes, ao planejamento anual, a organização 
do tempo, dos espaços e da rotina destinada a esses alunos 
observando-se os princípios básicos que deverão embasar o trabalho 
realizado, expressos neste documento. (SÃO PAULO. Orientações..., 
2008, p. 6) 

A expectativa é de que as mudanças provocadas pela nova organização da 

escola, em relação à organização dos tempos e espaços escolares e da proposta 

pedagógica impulsionem de maneira positiva as ações para todos os anos do 

Ensino Fundamental.   

A entrada das crianças de seis anos no Ensino Fundamental é uma 
ótima oportunidade de construção coletiva de novas ações pedagógicas 
e de organização do tempo e do ambiente escolar que poderá ter 
conseqüências benéficas também para os alunos dos outros anos.  
Dado o caráter integrativo que a Educação Infantil precisa desenvolver 
diferente da divisão didática por áreas de conhecimento em aulas 
estanques, há grandes possibilidades de estimulo à revisão das práticas 
mais tradicionais dos anos seguintes da escolaridade. (SÃO PAULO. 
Versão..., 2008 p.7) 

Para além de promover importantes ajustes nas práticas pedagógicas para as 

classes de primeiro ano do Ensino Fundamental destinadas às crianças de seis 

anos, espera-se a construção e a implementação de um projeto pedagógico que 

abranja a educação básica como um todo, no sentido de garantir integração ao 

processo escolar.  
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3 O PERCURSO DA PESQUISA DE CAMPO 

Neste capítulo trataremos de descrever o contexto do trabalho: o lócus da 

pesquisa, os sujeitos pesquisados, metodologia, instrumentos utilizados para o 

desenvolvimento da pesquisa de campo e a análise dos dados coletados.  

A pesquisa de campo ocorreu em quatro escolas públicas do Estado de São 

Paulo, todas situadas na região Leste da capital. A escolha da região deu-se pelo 

fato da pesquisadora realizar trabalho de formação com coordenadores pedagógicos 

de 50 escolas da Diretoria de Ensino da região. A seleção das quatro escolas 

pesquisadas foi aleatória.  

Para a totalidade das professoras (26) do 1º ano do Ensino Fundamental das 

escolas selecionadas foi entregue questionário (APÊNDICE A), apenas um 

questionário não foi respondido. Posteriormente, entre as 25 professoras que 

responderam aos questionários, foram sorteadas cinco para a entrevista 

(APÊNDICE B).  

Para a aplicação dos questionários e entrevistas obtivemos a aprovação do 

Comitê de Ética da Universidade Metodista e todos os sujeitos envolvidos assinaram 

um Termo de Consentimento livre e Esclarecido, cujo modelo é apresentado, 

juntamente com a Declaração de Responsabilidade da Pesquisadora, no APÊNDICE 

C. 

As escolas selecionadas foram identificadas pelas siglas “E1”, “E2”, “E3” e 

“E4”. As professoras que responderam o questionário foram identificadas como 

“PROF-1”, “PROF-2”... e assim sucessivamente, até “PROF-25”. Para as 

professoras entrevistadas manteve-se a identificação utilizada inicialmente no 

questionário.   

Para Lüdke e André (1986) para se realizar uma pesquisa: 

É preciso promover o confronto entre os dados, as evidências, as 
informações coletadas sobre determinado assunto e o conhecimento 
teórico acumulado a respeito dele. Em geral isso se faz a partir do 
estudo de um problema, que ao mesmo tempo desperta o interesse do 
pesquisador e limita sua atividade de pesquisa a uma determinada 
porção do saber, a qual ele se compromete a construir naquele 
momento. Trata-se, assim, de uma ocasião privilegiada [...]. (LÜDKE; 
ANDRÉ, 1986, p. 1-2) 
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3.1 INFORMAÇÕES SOBRE AS ESCOLAS 

As escolas que fizeram parte da pesquisa passaram a atender alunos de seis 

anos no Ensino Fundamental de nove anos a partir de 2009, e apresentam as 

seguintes características e composição estrutural e hierárquica.  

ESCOLA E1 – A escola situa-se na zona Leste da capital de São Paulo, 

funciona em dois turnos diurnos. A equipe gestora é composta pela Diretora, um 

Vice-diretor e uma Coordenadora Pedagógica. Estudam nesta unidade 

aproximadamente 980 alunos, distribuídos em 32 turmas do Ensino Fundamental I 

(1º ao 5º ano). Em 2011, a escola possuía sete turmas de 1º ano, num total de 182 

alunos.  

ESCOLA E2 – A escola situa-se na zona Leste da capital de São Paulo, 

funciona em dois turnos diurnos.  A equipe gestora é composta pela Diretora, uma 

Vice-diretora e uma Coordenadora Pedagógica. Estudam nesta unidade 

aproximadamente 720 alunos, distribuídos em 22 turmas do Ensino Fundamental I 

(1º ao 5º ano). Em 2011, a escola possuía cinco turmas de 1º ano, num total de 156 

alunos.  

ESCOLA E3 – A escola situa-se na zona Leste da capital de São Paulo, 

funciona em dois turnos diurnos.  A equipe gestora é composta pela Diretora, uma 

Vice-diretora e uma Coordenadora Pedagógica. Estudam nesta unidade 

aproximadamente 773 alunos, distribuídos em 25 turmas do Ensino Fundamental I 

(1º ao 5º ano). Em 2011, a escola possuía cinco turmas de 1º ano, num total de 163 

alunos.  

ESCOLA E4 – A escola situa-se na zona Leste da capital de São Paulo, 

funciona em dois turnos diurnos. A equipe gestora é composta pela Diretora, dois 

Vices-diretores e duas Coordenadoras Pedagógicas. Estudam nesta unidade 

aproximadamente 1.450 alunos, distribuídos em 48 turmas do Ensino Fundamental I 

(1º ao 5º ano). Em 2011, a escola possuía nove turmas de 1º ano, num total de 269 

alunos.  

No Quadro 2, a seguir, são apresentados os dados das escolas e da situação 

dos alunos, quando ocorreu a coleta de dados desta pesquisa. 
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ESCOLAS 
Nº DE ALUNOS 

NA ESCOLA 
Nº DE TURMAS 

DE 1º ANO 
Nº DE ALUNOS 

NO 1º ANO 

% DE ALUNOS ALFABÉTICOS 
NO 1º ANO 

EM  
FEVEREIRO 

EM 
DEZEMBRO 

E1 980 7 135 3% 74% 
E 2 720 5 156 2% 32% 
E 3 773 5 163 1% 55% 
E 4 1450 9 269 6% 69% 

Quadro 2 – Dados das escolas pesquisadas. 
Fonte: A autora – Pesquisa de Campo (2011) – Dados coletados nas Unidades Escolares. 

3.2  METODOLOGIA  

Para esta pesquisa, de abordagem qualitativa, além do estudo bibliográfico 

sobre o tema e da análise dos documentos oficiais, realizamos a aplicação de um 

questionário (APÊNDICE A) e entrevista semiestruturada (APÊNDICE B). 

O questionário com questões fechadas e abertas aplicado às 25 professoras 

dos 1ºs anos do Ensino Fundamental de nove anos, foi elaborado com perguntas 

que abordam três aspectos: 

a) o perfil dos sujeitos pesquisados (idade, sexo, formação); 

b) aspectos da vida profissional dos sujeitos (tempo de serviço, experiência 

com alfabetização, escolha da classe de 1º ano, a formação recebida 

antes e durante a implantação do Ensino Fundamental de nove anos, 

etc.); 

c) questões da prática dos professores (pressupostos, concepção de 

alfabetização, atividades que acreditam que favorece o processo de 

alfabetização, os avanços e as dificuldades encontradas para desenvolver 

o trabalho pedagógico com as crianças do 1º ano, etc.). 

As entrevistas semiestruturadas, a partir de um roteiro orientador e gravação 

em áudio, foram realizadas com uma amostra de cinco professoras, dentre as 25 

que responderam o questionário, para o aprofundamento de algumas questões. As 

perguntas realizadas durante as entrevistas abordaram questões referentes à 

compreensão sobre a política de ampliação do Ensino Fundamental, o processo de 

alfabetização das crianças de seis anos, as atividades de alfabetização que utilizam 

com mais frequência e o que consideraram mais desafiador no trabalho do professor 

alfabetizador. 

A opção pela entrevista se deu pelo fato desse instrumento permitir ao 
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pesquisador aprofundar pontos considerados relevantes para os objetivos propostos, 

adicionar perguntas para os esclarecimentos necessários, e pelo seu caráter 

interativo, pois, na entrevista, de acordo com Lüdke e André (1986): 

Mais do que outros instrumentos de pesquisa [...] na entrevista a relação 
que se cria é de interação, havendo uma atmosfera de influência 
recíproca entre quem pergunta e quem responde. Especialmente nas 
entrevistas não totalmente estruturadas, onde não há a imposição de 
uma ordem rígida de questões, o entrevistado discorre sobre o tema 
proposto com base nas informações que ele detém e que no fundo são 
a verdadeira razão da entrevista. Na medida em que houver um clima de 
estímulo e de aceitação mútua, as informações fluirão de maneira 
notável e autêntica. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 33-34) 

Para os objetivos do presente trabalho, esse pareceu ser o instrumento mais 

adequado, tendo em vista que a entrevista semiestruturada se desenrola a partir de 

um esquema básico, não aplicado rigidamente, consentindo que o pesquisador faça 

as adaptações necessárias e, ao mesmo tempo, concedendo espaço para a 

liberdade e espontaneidade do entrevistado.    

As entrevistas foram realizadas, individualmente, nas dependências das 

escolas. Com cada um dos sujeitos foram retomadas as explicitações referentes aos 

objetivos e relevância da pesquisa, bem como às questões éticas implicadas. Expôs-

se ainda sobre a necessidade de gravá-las, mediante a autorização, e todas as 

professoras assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE 

C). O conteúdo gravado foi transcrito na íntegra e posteriormente analisado.  

3.3 ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS NA PESQUISA 

A seguir, são apresentadas as análises realizadas a partir dos dados obtidos, 

tanto em relação à aplicação do questionário, quanto das entrevistas. Para a análise 

foi utilizada a Metodologia de Análise de Conteúdo preconizada por Bardin (1977) e 

Franco (2003): 

A Análise de Conteúdo é um conjunto de técnicas de análise de 
comunicações. Não se trata de um instrumento, mas de um leque de 
apetrechos; ou, com maior rigor, será um único instrumento, mas 
marcado por uma grande disparidade de forma e adaptável a um campo 
muito vasto: as comunicações. (BARDIN, 1977, p. 31) 

Para a análise e visualização das respostas dos sujeitos, os dados obtidos 

através dos questionários foram organizados e analisados por blocos.   
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3.3.1 Análise dos Dados Coletados com a Aplicação do Questionário 

Foram definidos quatro blocos para a análise das respostas das 25 

professoras, esquematizados da seguinte forma: 

 Bloco 1 – Perfil e formação inicial.  

 Bloco 2 – Experiência profissional em relação à alfabetização. 

 Bloco 3 – Crenças e dificuldades em relação à prática de alfabetização. 

 Bloco 4 – A prática de alfabetização: atividades que acreditam serem  

                     fundamentais. 

  BBLLOOCCOO  11  ––  PPEERRFFIILL  EE  FFOORRMMAAÇÇÃÃOO  IINNIICCIIAALL  

Os 25 sujeitos que responderam ao questionário são do sexo feminino. Em 

relação à idade, 14 professoras (56%) têm mais de 40 anos; seis professoras (24%) 

entre 30 e 40 anos; apenas três professoras (12%) apresentam menos de 30 anos e 

duas professoras (8%) não responderam este item (Gráfico 1). 
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Mais de 40 anos (14 PROF - 56%) Entre 30 e 40 anos (6 PROF - 24%)
Menos de 30 anos (3 PROF - 12%) Não respondeu (2 PROF - 8%)

 
Gráfico 1 – Faixa etária das professoras pesquisadas.  
Fonte: A autora – Pesquisa de Campo (2011). 
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Sobre o tempo de docência, 16 professoras têm mais de dez anos de 

magistério (64%) e nove têm entre cinco a dez anos (36%). Nenhuma das 

educadoras apresenta menos de cinco anos na docência (Gráfico 2). 

Quanto à formação, 20 professoras apresentam Licenciatura em Pedagogia 

(80%) e apenas cinco professoras optaram e formaram-se em outras licenciaturas 

(20%) – História, Artes, Letras e Ciências. No que se refere aos Cursos de Pós-

graduação, três professoras afirmam ter cursado este nível de ensino (12%), porém, 

duas entrevistadas não indicaram se stricto sensu ou lato sensu (8%) e somente 

uma professora indicou especialização em Deficiências Múltiplas (4%) – (Gráfico 3). 
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Gráfico 2 – Tempo de docência das professoras pesquisadas.  
Fonte: A autora – Pesquisa de Campo (2011). 
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Gráfico 3 – Formação das professoras pesquisadas.  
Fonte: A autora – Pesquisa de Campo (2011). 
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  BBLLOOCCOO  22  ––  EEXXPPEERRIIÊÊNNCCIIAA  PPRROOFFIISSSSIIOONNAALL  EEMM  RREELLAAÇÇÃÃOO  ÀÀ  AALLFFAABBEETTIIZZAAÇÇÃÃOO  

Neste bloco foi investigada a experiência das professoras em alfabetização; 

se já haviam trabalhado com classes de 1º ano do Ensino Fundamental de nove 

anos, como se deu a escolha da classe, se tinham preferência por lecionar nestas 

classes ou não; e se participaram durante o ano de algum curso ou encontro de 

formação destinado a professores que atuam com 1º ano de seis anos.   

Do grupo de 25 professoras entrevistadas, 16 atuavam pela primeira vez com 

o 1º ano do Ensino Fundamental de nove anos (64%); oito já tinham tido esta 

experiência em anos anteriores (32%); e uma não respondeu a esta questão (4%) – 

(Gráfico 4). 
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Gráfico 4 – Experiência com classes de 1º ano do Ensino 
Fundamental de nove anos por parte das professoras 
pesquisadas. 
Fonte: A autora – Pesquisa de Campo (2011). 

Em relação à escolha da classe de 1º ano pela professora, a pesquisa revelou 

que 17 professoras fizeram a opção (68%) e oito referem que não foi uma escolha 

própria e que preferiam atuar em outros anos do Ensino Fundamental (32%) – 

(Gráfico 5). Cabe explicar que a atribuição de classes na Rede Estadual de São 

Paulo se dá por pontuação e uma classificação que considera o tempo de serviço do 

professor na Unidade Escolar, fazendo com que, muitas vezes, um professor por ter 

pouco tempo na escola, não consiga uma boa classificação, e, portanto, tenha que 

assumir a docência de classe que não é de sua preferência. 
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Gráfico 5 – Escolha de classe por parte das professoras 
pesquisadas. 
Fonte: A autora – Pesquisa de Campo (2011).  

Os dados mostram que quase a totalidade das professoras pesquisadas (24 – 

96%) tem experiência em alfabetização. Apenas uma professora não respondeu a 

esta questão (4%) – (Gráfico 6). 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Possui experiência em Alfabetização (24 PROF - 96%)

Não respondeu a questão (1 PROF - 4%)

 
Gráfico 6 – Experiência em alfabetização por parte das professoras 
pesquisadas. 
Fonte: A autora – Pesquisa de Campo (2011).  

Entre as entrevistadas, verificou-se que somente uma professora participou 

durante o ano de curso de formação de 10 horas de duração (4%), 22 professoras 

não participaram de formação neste ano de atuação com o 1º ano (88%) e duas 

professoras não responderam a esta questão (8%) – (Gráfico 7). 
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Gráfico 7 – Participação das professoras pesquisadas em cursos de 
formação durante o ano. 
Fonte: A autora – Pesquisa de Campo (2011).  

  BBLLOOCCOO  33  ––  CCRREENNÇÇAASS  EE  DDIIFFIICCUULLDDAADDEESS  EEMM  RREELLAAÇÇÃÃOO  ÀÀ  PPRRÁÁTTIICCAA  DDEE  
AALLFFAABBEETTIIZZAAÇÇÃÃOO  

Foram tratados neste bloco os dados sobre as crenças em relação à 

alfabetização de crianças de seis anos, e quais as dificuldades pedagógicas 

encontradas pelo grupo. 
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Gráfico 8 – Deve-se alfabetizar as crianças de 6 anos? 
Fonte: A autora – Pesquisa de Campo (2011).  
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Na visão de 22 das professoras pesquisadas (88%) a criança deve, sim, ser 

alfabetizada aos seis anos. Apenas uma professora respondeu que não (4%) e, 

ainda, uma respondeu que depende da criança (4%). A questão não foi respondida 

por uma professora (4%). 

Em relação à pergunta que questionou as professoras pesquisadas sobre a 

existência de algum tipo de dificuldade pedagógica para realizar o trabalho com 

crianças de 6 anos – a pergunta especificava: dificuldades para ensinar – constatou-

se que 52% do grupo não encontrou dificuldades (13 PROF), porém, 11 professoras 

admitem a existência de dificuldades (44%) e uma professora não respondeu a 

questão (4%). 
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Gráfico 9 – Opinião das professoras pesquisadas sobre algum tipo de 
dificuldade encontrada no trabalho pedagógico com crianças de 6 
anos. 
Fonte: A autora – Pesquisa de Campo (2011). 

Na sequência, outra questão foi apresentada às professoras pesquisadas e 

foram solicitadas informações sobre quais as maiores dificuldades encontradas para 

desenvolverem o trabalho pedagógico – neste caso, a pergunta não fazia nenhuma 

observação sobre o tipo de dificuldade –, e resultou nas seguintes respostas: 

a) apenas quatro professoras responderam não ter encontrado nenhuma 

dificuldade (16%);  

b) dez professoras apontam dificuldades e centram o problema no aluno, 

devido à falta de concentração, desinteresse, etc. (40%);  
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c) três professoras apontam a família como foco da dificuldade (12%);  

d) três professoras argumentam sobre a falta de recursos, materiais e 

espaços físicos (12%);  

e) três professoras apontam o número de alunos por sala (12%);  

f) apenas uma professora apontou o modelo pedagógico (4%) e 

g) a questão não foi respondida por uma professora (4%) – (Gráfico 10). 
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L E G E N D A  
A Não encontrou dificuldades. 4 PROF – 16% 

B Apontam dificuldades e centram o problema no aluno, 
devido à falta de concentração, desinteresse, etc.  10 PROF – 40% 

C Apontam a família como foco da dificuldade.  3 PROF – 12% 

D Apontam a falta de recursos, materiais e espaços 
físicos.  3 PROF – 12% 

E Apontam o número de alunos por sala.  3 PROF – 12% 
F Apontou o modelo pedagógico.  1 PROF –   4% 
G Não respondeu a questão.  1 PROF –   4% 

Gráfico 10 – Opinião das professoras pesquisadas sobre as maiores 
dificuldades para realizar o trabalho pedagógico com crianças de 6 
anos. 
Fonte: A autora – Pesquisa de Campo (2011). 

   BBLLOOCCOO  44  ––  AA  PPRRÁÁTTIICCAA  DDEE  AALLFFAABBEETTIIZZAAÇÇÃÃOO::  AATTIIVVIIDDAADDEESS  QQUUEE  
AACCRREEDDIITTAAMM  SSEERREEMM  FFUUNNDDAAMMEENNTTAAIISS  

Para obter informações sobre a prática e a concepção de alfabetização das 

professoras pesquisadas, foram inquiridas quais as atividades que consideram como 

fundamentais para oferecer aos alunos do 1º ano, como também o que os alunos 

mais gostavam em suas aulas.  

A       B        C         D       E         F        G   
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Para a pergunta sobre atividades que consideram fundamentais oferecer aos 

alunos do 1º ano, foram computados os seguintes percentuais: 

a) para oito das entrevistadas é fundamental oferecer atividades com os 

próprios nomes dos alunos (32%);  

b) sete consideram fundamental a leitura de histórias (28%);  

c) sete consideram que devem ser atividades de reflexão sobre o sistema de 

escrita alfabético (28%);  

d) duas apontam atividades com letras (8%) e  

e) apenas uma professora aponta os jogos (4%) – (Gráfico 11).    
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L E G E N D A  
A Atividades com os próprios nomes dos alunos. 8 PROF – 32% 
B Leitura de histórias. 7 PROF – 28% 

C Atividades de reflexão sobre o sistema de escrita 
alfabético.  7 PROF – 28% 

D Atividades com letras. 2 PROF –  8% 
E Jogos.  1 PROF –  4% 

Gráfico 11 – Opinião das professoras pesquisadas sobre as atividades 
que consideram fundamentais oferecerem aos alunos do 1º ano. 
Fonte: A autora – Pesquisa de Campo (2011). 

Para a questão sobre as atividades que seus alunos mais gostam em suas 

aulas, foram fornecidas as seguintes respostas pelas entrevistadas: 

a) 13 professoras consideram que seus alunos gostam de ouvir histórias 

(52%);  

b) quatro professoras responderam que seus alunos preferem roda de 

conversa (16%);  
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c) três professoras dizem que os alunos gostam de atividades dinâmicas, 

brincar, cantar (12%);  

d) para três professoras as crianças gostam das atividades do Programa Ler e 

Escrever (12%) e  

e) duas professoras alegam serem atividades de caça-palavras e cruzadinhas 

as que as crianças mais gostam (8%) – (Gráfico 12).   
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L E G E N D A  
A Ouvir histórias. 13 PROF – 52% 
B Roda de conversa. 4 PROF – 16% 
C Atividades dinâmicas, brincar, cantar. 3 PROF – 12% 
D Atividades do Programa Ler e Escrever.   3 PROF – 12% 
E Atividades de caça-palavras e cruzadinhas.    2 PROF –   8% 

Gráfico 12 – Opinião das professoras pesquisadas sobre as atividades 
que os seus alunos de 1º ano mais gostam em suas aulas. 
Fonte: A autora – Pesquisa de Campo (2011). 

Apesar de considerarmos que esses dados não são suficientes para 

contemplar conclusões sobre a prática de alfabetização das professoras, os mesmos 

revelam que as docentes se preocupam com a alfabetização e o letramento.  

A maioria das professoras (96%) apontou como fundamentais as atividades 

que têm como propósito a leitura e a escrita (atividades com os nomes dos alunos, 

com as letras, a reflexão sobre o sistema de escrita e a leitura de histórias) e apenas 

uma professora apontou os jogos como atividade fundamental para ser oferecida 

aos alunos do 1º ano. 

Já em relação ao que os alunos mais gostam nas aulas, sem dúvida há uma 

relação entre as atividades oferecidas na rotina das professoras e a preferência das 
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crianças. Observa-se que 12% indicam atividades dinâmicas, brincar, cantar como 

as preferidas dos alunos, além disso, aparecem com um percentual que chega a 

68% as atividades de ouvir histórias e a roda de conversa, ou seja, atividades que 

não exigem das crianças os procedimentos e o esforço de ler e escrever, talvez por 

isso a preferência.  

As atividades do “Ler e Escrever” a que 12% das entrevistadas se referem, 

são atividades do Guia de Planejamento e Orientações Didáticas do Programa Ler e 

Escrever6 que os professores receberam da Secretaria de Educação. Acompanha o 

material, um livro de atividades para o aluno com atividades que têm o objetivo de 

possibilitar que as crianças se arrisquem a ler e escrever de acordo com suas 

hipóteses de escrita. As atividades de caça-palavras e cruzadinhas são apontadas 

por 8% das professoras como as preferidas das crianças. Vale lembrar que, embora 

estas atividades nas práticas sociais sejam usadas com o propósito de lazer – 

chamadas de passatempo – na escola, elas têm finalidades didáticas de promover a 

reflexão sobre o sistema de escrita alfabético.  

3.3.2 Análise dos Dados Coletados com a Realização das Entrevistas 

O material obtido nas entrevistas foi transcrito (APÊNDICE D) para posterior 

análise. Optamos por utilizar a Metodologia da Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977; 

FRANCO, 2003) por ser a mais utilizada em pesquisas de cunho qualitativo e, 

especialmente, para o tratamento de dados obtidos em entrevistas. Esta 

metodologia possibilita desvelar o conteúdo das mensagens, ou de comunicações, 

expressas por um determinado grupo: 

Quanto ao conteúdo de uma comunicação, a fala humana é tão rica que 
permite infinitas extrapolações e valiosas interpretações. Mas é dela que 
se deve partir (tal como manifestada) e não falar “por meio dela”, para 
evitar a possível condição de efetuar uma análise baseada, apenas, em 
um exercício equivocado e que pode redundar na situação de uma mera 
projeção subjetiva. (FRANCO, 2003, p. 23) 

Após a transcrição do material obtido nas entrevistas, foi realizada a “leitura 

flutuante”, denominada por Bardin (1977, p. 96) “[...] como o primeiro momento que 

                                                           
6 Programa de formação, distribuição de materiais e acompanhamento da aprendizagem de 
leitura e escrita no Ciclo I implantado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo 
desde 2007. 
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se estabelece contato com os documentos no intuito de conhecer o texto, deixando-

se invadir por impressões e orientações”. Assim, foram feitas leituras por diversas 

vezes, com a intenção de captar os pontos principais das falas dos sujeitos.  

Vale ressaltar que, a cada nova imersão, surgiam novas configurações, novas 

perguntas, novas inferências. Sobre este processo do pesquisador, Bardin (1977, p. 

38) afirma que “A intenção da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção (ou eventualmente, de recepção), inferência esta 

que recorre a indicadores (quantitativos ou não)”.  

Assim, a partir daquilo que convergia e/ou divergia nas respostas expressas 

pelos cinco sujeitos entrevistados, passamos a organizar as análises. Para tanto, 

foram utilizados recortes das falas como uma forma de comparar e/ou explicitar as 

mensagens emitidas.  

Nesse processo de analisar, inferir, elaborar interpretações, as análises, por 

vezes, se apoiaram nos indícios apresentados nas respostas emitidas, ou seja, na 

análise do conteúdo “oculto”, como bem aponta Franco (2003): 

O resultados da análise de conteúdo devem refletir os objetivos da 
pesquisa e ter como apoio indícios manifestos e capturáveis no âmbito 
das comunicações emitidas. [...] Isso não significa, porém, descartar a 
possibilidade de se realizar uma sólida análise acerca do conteúdo 
“oculto” das mensagens e de suas entrelinhas, o que nos encaminha 
para além do que pode ser identificado, quantificado e classificado para 
o que pode ser decifrado mediante códigos especiais e simbólicos. 
(FRANCO, 2003, p. 23-24) 

Após a leitura exaustiva, destacamos em cada entrevista as partes mais 

importantes, ou seja, as ideias centrais que o discurso de cada sujeito revelava. A 

este respeito Chizzotti (1991) afirma que a escolha do procedimento mais adequado 

depende do material a ser analisado, dos objetivos da pesquisa e da posição 

ideológica do pesquisador: 

Esses procedimentos podem privilegiar um aspecto da análise, seja 
decompondo um texto em unidades léxicas (análise lexicológica) ou 
classificando-o segundo categoria (análise categorial), seja desvelando 
o sentido de uma comunicação no momento do discurso (análise da 
enunciação) ou revelando os significados dos conceitos em meios 
sociais diferenciados (análise de conotações), ou seja, utilizando-se de 
qualquer outra forma inovadora de decodificação de comunicações 
impressas, visuais, gestuais, etc, apreendendo o seu conteúdo explícito 
ou implícito. (CHIZZOTTI, 1991, p. 98)  

O passo seguinte foi identificar os aspectos comuns e os contrapontos mais 
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significativos das falas dos sujeitos, que possibilitou a formação de pares, os quais 

foram organizados em quatro categorias de análises: (1) formação versus 

desconhecimento da nova política (2) a linguagem infantilizada versus a crença no 

potencial das crianças; (3) o lúdico versus a alfabetização; e (4) tempo, espaço 

versus quantidade de alunos por sala.  

   PPRRIIMMEEIIRRAA  CCAATTEEGGOORRIIAA::  FFOORRMMAAÇÇÃÃOO  VVEERRSSUUSS  DDEESSCCOONNHHEECCIIMMEENNTTOO  DDAA  
NNOOVVAA  PPOOLLÍÍTTIICCAA  

 
      A formação é apontada e reconhecida pelas professoras como uma 

necessidade. Algumas inseguranças e incertezas geradas a partir da realidade da 

nova escola, de acordo com as entrevistadas, poderiam ter sido evitadas com 

informações e cursos que dessem subsídios para o trabalho a ser desenvolvido.  

PROF-1 – [...] achei que devia ter explicado melhor pra gente, ter dado 
um curso... alguma coisa, igual quando teve o Letra e Vida... quando 
começou a mudar, foi muito bom o curso Letra e Vida [...].   

Dois dos sujeitos tiveram experiências em projetos e formações anteriores, 

(Aceleração e Recuperação), nas suas falas fica evidente o valor que atribuem aos 

cursos que frequentaram e o papel que teve a formação para melhor compreensão 

dos projetos citados.     

PROF-1 – [...] agora, eu sinto falta desses cursos, a gente tinha Ler e 
Escrever, eu dei aula, antigamente tinha sala de aceleração, uma vez 
por mês eu tinha curso, era muito bom, eu gostava muito! Mas 
infelizmente parou... 

PROF-14 – [...] Antigamente, eu trabalhava com projeto de 
recuperação, a gente tinha na oficina muitos encontros na oficina. 
Essa parceria é muito boa. Aqui nessa escola, trabalhamos as três 
(fala das três professoras de 1º ano da escola), então essa troca de 
professor é muito boa [...].  

Não há dúvida de que a implantação do Ensino Fundamental de nove anos 

aconteceu sem o devido preparo dos professores, no que diz respeito à 

compreensão e conhecimento sobre o programa de ampliação do Ensino 

Fundamental de nove anos. Observa-se que as professoras desconheciam o 
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conteúdo específico dos documentos publicados pelo MEC. O que gerou maior 

insegurança foi a falta de conhecimento sobre a proposta curricular e as 

expectativas de aprendizagem para a faixa etária dos seis anos. O documento de 

Expectativas de Aprendizagem publicado pela Secretaria de Educação do Estado de 

São Paulo não foi colocado por nenhuma das professoras entrevistadas como 

referência para o trabalho (SÃO PAULO. Versão..., 2008). 

Uma das entrevistadas (PROF-15) revela seu receio em relação à 

organização do trabalho pedagógico, temia “ficar meio solto”, suas inquietações a 

levou a pesquisar propostas de outros estados. Contudo, não cita em seu 

depoimento os materiais de apoio fornecido pela Secretaria de Educação para todas 

as escolas do Estado de São Paulo: As Expectativas de Aprendizagens e o Guia de 

Planejamento e Orientações Didáticas do Professor Alfabetizador do 1º ano.  

PROF-15 – E eu pesquisei muito, viu? Porque eu tinha muito medo 
disso, de ficar meio solto, então eu pesquisei bastante... acabei achando 
proposta de Goiás, de Goiânia, de não sei de onde, de outras diretorias 
para ler, para saber mesmo se eu tinha que... o que ia ser cobrado 
dessas crianças [...]. 

Podemos observar que, em nenhum momento, as entrevistadas se referiram 

aos textos e documentos publicados pelo MEC como objeto de discussão ou de 

estudo por parte delas, fosse individualmente, ou no coletivo escolar. O mesmo vale 

para os documentos da instância estadual sobre a política do ensino de nove anos. 

Não foi citada também, por nenhuma das professoras, a formação que acontece no 

horário coletivo da escola, como espaço de formação reconhecido e valorizado.  

  SSEEGGUUNNDDAA  CCAATTEEGGOORRIIAA::  AA  LLIINNGGUUAAGGEEMM  IINNFFAANNTTIILLIIZZAADDAA    VVEERRSSUUSS    AA  
CCRREENNÇÇAA  NNOO  PPOOTTEENNCCIIAALL  DDAASS  CCRRIIAANNÇÇAASS  

Observamos no discurso de todos os sujeitos entrevistados a ocorrência 

excessiva de linguagem infantilizada, palavras como “letrinhas, 1º aninho, folhinha, 

palavrinhas, turminha, chorinho”, foram exageradamente utilizadas pelas 

professoras nos relatos sobre as crianças e sobre as situações da sala de aula 

(APENDICE  D) . 

O que significa essa maneira aparentemente carinhosa de se comunicar com 

as crianças? Para autores como Bettelheim e Zelan (1992), pode ser entendida 
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como uma forma de subestimar a capacidade intelectual das crianças. As crianças 

são capazes de se apropriarem de modo ativo da linguagem oral própria da cultura 

de seu grupo social, à medida que vivenciem e tenham acesso a essa linguagem na 

forma de seus usos sociais, simplificá-la ou infantilizá-la (parodiando Bettelheim), é 

uma ofensa à inteligência da criança.   

Contudo, constatamos que essas mesmas professoras reconhecem o 

potencial e as possibilidades das crianças quando justificam: 

PROF-14 – [...] hoje a criança está muito... muito esperta em tudo. 
Então... é muito fácil de lidar com a criança, é claro que não... que não é 
cem por cento, nada a gente consegue cem por cento [...].  

PROF-15 – [...] Na verdade a minha expectativa com as crianças 
assim... era boa, porque eu já tinha essa experiência com a minha filha 
e tal e também com muitas 1ªs séries. Mas, eu ficava com um pouco de 
medo [...] O meu maior desespero era como atingir. Mas eles se saíram 
muito bem.  

Ou, chegam a se surpreender frente ao progresso das crianças e revêem 

seus prognósticos anteriores: 

PROF-1 – No começo achei que eles eram muito novinhos, depois que 
você começa a trabalhar com eles é que você vê que eles têm sim, 
capacidade para começar com 6 anos, de repente... até com 5 anos... 
[...] É porque a gente no princípio achava que não, elas não têm 
capacidade, não vão conseguir... Mas assim... depois que você começa 
a trabalhar com a criança, você vê que ela tem tanta coisa para te... 
você a está ensinando, ela está te ensinando, vai pegando... sabe 
aquela amizade com ela, muito legal! Fala nossa! Não acredito que 
estou vendo isso, nem eu, sabe? Acredito! Quando cato a sondagem 
deles assim, é muito interessante como eles estavam... aquela coisa... o 
caderninho deles não sabiam usar, de repente... já conseguem. Não são 
todos, lógico, mas a maioria.  

  TTEERRCCEEIIRRAA  CCAATTEEGGOORRIIAA::  OO  LLÚÚDDIICCOO  VVEERRSSUUSS  AA  AALLFFAABBEETTIIZZAAÇÇÃÃOO  

Considerando-se, agora, “O lúdico versus a alfabetização”, fica claro que para 

todas as professoras entrevistadas o espaço do lúdico e do brincar deve ser 

acolhido como uma necessidade das crianças. Em diferentes momentos as 

professoras em suas falas fazem referência ao “modo lúdico” com que o trabalho 

deve ser desenvolvido nas turmas do 1º ano. 
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PROF-13 – [...] Então não adianta... crianças de seis anos não vão ficar 
sentadinhas, bonitinhas, esperando as quatro aulas passar e só copiar 
da lousa. Não, você tem que oferecer muito mais para elas. Como eu 
disse, tem que se voltar para o lado lúdico. Então quando você quer 
trabalhar alguma coisa, tal... faz um jogo, elabora... pega material da 
escola... Quantas vezes eu não peguei papel pardo fiz brincadeiras com 
elas? E assim... elas foram aprendendo.  

Todavia, nota-se que o sentido dado ao brincar se diferencia. Algumas vezes, 

o brincar se insere em situações didáticas próprias da alfabetização, proporcionando 

um contexto lúdico, porque acreditam que desta forma as crianças se envolvem com 

as atividades de leitura e escrita.  

PROF-15 – [...] No 1º ano a gente diz, hoje nós vamos brincar de fazer 
compras, nós vamos à feira, vamos por todas as coisas que a gente 
gosta. Mas é brincar! Você escreve do jeito que você sabe, eu não vou 
olhar se está certo ou errado. Depois você me fala o que escreveu, 
porque se você disser: vamos escrever. Ele fala “eu não sei”. Ou, leia 
para mim! Leia para mim... é difícil!  

PROF-13 – [...] porque através do lúdico você já pode estar ensinando 
para as crianças algumas coisas... como eu também havia mencionado 
no questionário, a respeito do espaço, eu acho assim, o que foi 
negativo, é porque nós não havíamos tido preparação para receber 
essas crianças, então assim, o espaço físico, alguns materiais ficaram a 
desejar, então nós não tínhamos como suprir essas necessidades das 
crianças, porque é bem lúdico mesmo. Trabalhar com o 1º ano, eles 
aprendem através do lúdico, então jogos, brincadeiras, aquele faz de 
conta deles, é o cantinho da leitura, é o cantinho do brinquedo [...].    

Outras vezes, o brincar é colocado como parte da organização curricular, o 

que implica em destinar tempo e oferecer materiais que favoreçam esta atividade, 

como, por exemplo: brinquedos, jogos de construção, jogos simbólicos, etc. As 

entrevistadas queixam-se da falta de brinquedos: 

PROF-14 – [Se] a gente tivesse mais brinquedos lúdicos, é difícil sem 
brinquedos. Aqui as crianças pegavam estojos, enrolavam na blusa e 
faziam nenê, eu acho que pelo menos... [...]. 

Sem dúvida, as professoras parecem vislumbrar a abordagem lúdica e os 

espaços para brincadeira como uma forma de trabalho que possibilita o 

desenvolvimento da criança e que podem ser integrados e articulados com os 

espaços de aprendizagem.  

PROF-13 – [...] Então é uma faixa etária que qualquer brincadeira que 
fizer, desde uma brincadeira da nossa infância... se você for trazer para 
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ele... então é assim, o dinamismo e o lúdico... é tudo junto, eles 
caminham juntos. Não tem como você entrar numa sala de 1º ano e falar 
que não vai trabalhar o lúdico, é o que mais exige, é o lúdico mesmo, é 
necessário. 

O Guia de Planejamento e Orientações Didáticas do Professor de 1º ano do 

Programa Ler e Escrever, material da Secretaria de Educação que orienta o trabalho 

do professor, faz as seguintes considerações em relação aos conteúdos e 

expectativas de aprendizagem para as turmas de 6 anos: 

Considerando que dos objetivos gerais para essa faixa etária faz parte a 
necessidade de a criança desenvolver uma imagem positiva de si, que 
possa descobrir e conhecer progressivamente suas potencialidades 
físicas, cognitivas e sociais, e tenha a oportunidade de brincar 
expressando suas emoções, conhecimento e imaginação, incluem-se 
nas expectativas de aprendizagem dois eixos que não figuram com 
destaque nas séries iniciais do Ensino Fundamental: Movimento, jogar 
e brincar / Cuidar de si, do outro. (SÃO PAULO. Ler..., 2011, p.18) 

O documento traz a descrição das expectativas de aprendizagem para todas 

as áreas do conhecimento. No eixo do Movimento, jogar e brincar (ANEXO C) 

destaca, entre outras, a seguinte expectativa: “Brincar por conta própria e interagir 

com os colegas”.  E orienta o professor a organizar espaços, materiais e tempo para 

que a criança brinque diariamente. Sugere, ainda, que o professor observe se o 

aluno brinca de faz-de-conta, só ou com seus pares, escolhendo temas, enredos, 

papéis. 

Diante da orientação oficial e explícita de que os alunos devem ter espaço, 

materiais e tempo para brincarem diariamente, procuramos saber nas quatro escolas 

pesquisadas, o tempo de permanência das crianças na escola, a organização da 

rotina destas turmas e o tempo dedicado ao brincar.  

De acordo com as informações das equipes gestoras, as crianças ficam na 

escola por 4 horas e 30 minutos; em todas as escolas o recreio é de 20 minutos. As 

classes de 1º ano têm, todas elas, quatro aulas semanais com professores 

especialistas, sendo duas de Educação física e duas de Artes. Em relação ao uso de 

outros espaços da escola, além da sala de aula, o tempo e materiais destinados ao 

brincar, obtivemos das escolas informações, conforme enunciado no Quadro 3, a 

seguir. 

Apesar de o documento trazer a orientação para o professor organizar 

espaços, materiais e tempo para que a criança brinque diariamente, as informações 
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mostram que as escolas não conseguiram garantir o espaço e a diversidade de 

materiais e de brinquedos. 

ATIVIDADES ESCOLA E-1 ESCOLA E-2 ESCOLA E-3 ESCOLA E-4 

SALA DE LEITURA 1hora 1 hora 1 hora 1 hora 

VÍDEO 2 horas 1 hora 1 hora 1 hora 

INFORMATICA 2 horas    

ESPAÇO LIVRE 

PARA BRINCAR 

2 horas (na 

quadra, pátio ou 
sala de aula) 

  
2 horas (na sala 

de aula ou fora) 

O DIA DO 
BRINQUEDO 

 1 dia 1 dia 1 dia 

PARQUE  
Tem brinquedo de 
parque na quadra 

1 dia  

BRINQUEDOS 
DISPONÍVEIS 

Bonecas, bolas, 
bambolê e 

cordas. 

Têm brinquedos que 
usam na sala de 

aula ou fora 

Na sala de aula tem 
canto de brinquedos 

(doados) 

Jogos e 
brinquedos de 

material reciclado 

Quadro 3 – Informações sobre o brincar e a rotina do 1º ano. 
Fonte: A autora – Pesquisa de Campo (2011) – Dados coletados nas Unidades Escolares. 

Observa-se que há um esforço no sentido de oferecer atividades fora da sala 

de aula, vídeo, informática, sala de leitura; de instituir o dia do brinquedo, e garantir 

espaço livre para brincar. Não obstante, tudo isso como um arranjo, pois como 

relatam as docentes, não há material suficiente, muitas vezes, é a própria professora 

que compra o material, a fim de oferecer uma aula diferenciada. 

PROF-13 – [...] nós não teríamos material suficiente para trabalhar com 
eles, então era uma questão de você organizar o seu trabalho e adequá-
lo à medida que achasse necessário. Então, assim, alguns jogos eu fiz 
na sala, comprei alguns jogos por minha conta própria, comprei uns 
jogos, deixei ali dentro do meu armário, eles pegavam... jogo da 
memória... tem vários joguinhos bacanas ali, porque eu tinha que 
proporcionar a eles uma aula diferenciada, um...  vamos supor, vamos 
trabalhar as duas primeiras aulas leitura, isso... vamos brincar no final 
da aula, dar um espaço para vocês.  

Já em relação à alfabetização, as professoras falaram muito pouco, tivemos 

algumas informações através dos questionários. Nas entrevistas as respostas 

fornecidas às perguntas sobre a prática de alfabetização foram pouco 

esclarecedoras. Entretanto, algumas práticas foram explicitadas e ficou claro que 

realizam atividades com os nomes das crianças: 

PROF-9 – [...] para eles o processo de alfabetização é a coisa mais 
importante, quando eles começam a descobrir as palavras [...]. Eles 
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olham a professora... que engraçado... [...]. Quando eles olharam aquela 
lista ali, tem um monte de Henrique. Eles começaram a observar. Olha 
professora o Marcelo tem Henrique, o Pedro tem Henrique, começaram 
a observar que o segundo nome dos coleguinhas é semelhante.  

Pelas informações, tanto dos questionários, como das entrevistas, pode-se 

concluir que a leitura de livros de histórias está presente na rotina do 1º ano. A 

atividade está incorporada na prática das professoras, e é apontada como uma das 

preferidas pelas crianças, como diz a PROF-13, “elas não enjoam” e costumam pedir 

para reler o mesmo livro:  

PROF-13 – [...] Então quando eles achavam uma leitura que chamava 
bastante a atenção deles, então eles pediam, “professora lê de novo 
para a gente”. Então eu fazia de novo a leitura. [...] Eles não enjoam. 
Você terminou de ler, abriu para socializar a história, aí eles pedem para 
você reler... 

PROF-14 – A nossa leitura. Logo de manhã...   a história, o título 
chamava a atenção, aí, sim, você conseguia que eles se envolvessem, 
aí a cada dia as crianças perguntavam alguma palavrinha, que têm 
aquelas mais curiosas... tem aquele que fica quietinho, só ouvindo.  

Fica explícita a importância dada pelas professoras entrevistadas à 

aprendizagem da leitura e da escrita aos seis anos, contudo, vêem como 

necessário, nesta faixa etária, que as atividades sejam acompanhadas de alguma 

proposta que as crianças gostem, por exemplo, desenhar e pintar.  

PROF-14 – Então o ano inteiro tinha que chegar, fazer a leitura; e a 
rotina... eles amavam escrever a rotina, tinha que ter, depois eu 
acrescentei uma frase, traz de casa, pedi ajuda para a mamãe, para 
quem mora com a vovó, com o vovô, ajudar a você fazer uma frase [...] 
alguns traziam escrito no caderno, e copiavam no caderno com o nome 
de quem trouxe. Além da rotina, eles gostavam muito de atividades de 
folhinha, é claro que não dava muito, mas se você colocava na lousa 
uma quadrinha, uma parlenda de memória, alguma coisa e depois vinha 
junto com algum desenho que estimulava, que gostam de pintar...  

Ao considerar todas as falas dos professores, em que pese “os rodeios” no 

discurso, podemos afirmar que para este grupo de entrevistadas não há uma 

oposição entre o lúdico e a alfabetização. As professoras acreditam que precisam 

investir em atividades de alfabetização e, ao mesmo tempo, reconhecem a 

importância da dimensão lúdica nas atividades pedagógicas da sala de aula. 

Assim, a questão que se apresenta não é de posições a favor ou contra. 

Tanto o currículo do 1º ano, quanto o da Educação Infantil, prevêem a garantia de 
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atividades de brincar e atividades de linguagem oral e escrita. Entretanto, cabe-nos 

refletir sobre a qualidade das atividades oferecidas às crianças e a intencionalidade 

do professor. E qualidade, neste caso, é a presença, na rotina escolar, de práticas 

de leitura e de escrita com propósitos sociais: o que escrevem, porque escrevem, 

para que escrevem. Com certeza, se a criança for introduzida no mundo da escrita 

em situações contextualizadas, em que seus usos e funções tenham sentido, o seu 

processo de aproximação e compreensão do sistema de escrita será uma 

descoberta muito prazerosa.  

As crianças fazem descobertas o tempo todo acerca do mundo e encaram os 

aprendizados com muita curiosidade e dedicação. O sistema de escrita é uma 

destas descobertas, elas formulam hipóteses, fruto de suas observações e do 

contato com o objeto – a língua escrita – e da interação com o outro e com o 

ambiente que as cerca. Quando elas têm condições de explorar e compartilhar tais 

descobertas, vivem de maneira muito mais tranquila a experiência com aquilo que 

estão aprendendo. O estímulo às aprendizagens, em diferentes situações, só 

contribui para ampliar seus conhecimentos e torná-las mais confiantes.   

  QQUUAARRTTAA  CCAATTEEGGOORRIIAA::  TTEEMMPPOO,,  EESSPPAAÇÇOO  VVEERRSSUUSS  AA  QQUUAANNTTIIDDAADDEE  DDEE  
AALLUUNNOOSS  PPOORR  SSAALLAA  

Referente a esta categoria, entre os aspectos destacados pelas professoras 

como dificultadores para o trabalho com as crianças de seis anos, são citados a 

estrutura física, a falta de espaços, a organização do tempo e a quantidade de 

alunos por sala.  

Sobre o aspecto da estrutura física da escola, principalmente o mobiliário, em 

geral inadequado, uma das professoras fez o seguinte comentário: 

PROF-14 – [...] No início do ano eu tinha crianças muito pequenininhas, 
que eu tinha que colocar pilhas de livros na carteira, porque ele não 
conseguia nem alcançar, então fica muito tempo na carteira? Fica. Tinha 
que ter assim... alguns lugares mais amplos para a criança...  Tinha. 
Infelizmente, o nosso parque não deu para funcionar este ano, 
esperamos que o ano que vem, sim [...]. 

Entretanto, o aspecto mais citado como desafio para o trabalho foi a grande 

quantidade de alunos por sala. Pode-se acompanhar nas falas seguintes: 
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PROF-13 – [...] eu encarei como um obstáculo, foi encarar uma sala de 
1º ano com a quantidade de alunos que tinha, porque eles necessitam 
muito de você.  [...] Então assim, a quantidade de alunos eu acredito que 
foi um grande obstáculo. Lotou as nossas salas, até o começo do ano, 
eu tinha 40 alunos mesmo na lista, até fazer remanejamento, fazer 
transferências para outras escolas e tal, então até conseguir chegar aos 
34 foi muito difícil.  

PROF-14 – [...] Uma coisa que eu achava que seria muito favorável era 
uma quantidade menor de alunos em sala, isso faria muita diferença. 
Você fala assim, mas se tirar cinco resolve? Ajuda. Não vou dizer que 
resolve, mas ajuda. A minha lista era de 45 alunos, mas 10 nunca 
apareceram. Depois tinha 34; Um foi para Bahia acabou ficando 33;  
uma deu abandono, mas entrou mais um. Então você acaba ficando 
com bem mais de 30, é bem mais difícil [...]. 

O espaço também foi anunciado como um aspecto que dificulta a ação 

pedagógica: 

PROF-15 – [...] Talvez uma das coisas que esbarra, aqui no Estado, é 
não ter espaço. Eu tenho 38 alunos. Só tenho espaço para as carteiras. 
São muitas crianças, termina a criança que tem dificuldade ficando pra 
trás, você não tem como dar uma atenção melhor. Isso é difícil [...].   

PROF-13 – Tenho trinta e quatro alunos, mas cheguei a ter trinta e oito 
alunos frequentes, é que foram alguns transferidos. Então...  essa sala é 
minha à tarde (mostrando a sala) , e assim... a disponibilidade da sala 
era essa com mais carteiras, porque retiraram algumas, e todos os dias 
esta sala estava lotada, inclusive essa fileira daqui, e aquela atrás, é que 
eles tiraram algumas carteiras, mas eram alunos frequentes, uma sala 
lotada, então assim...  não havia disponibilidade para você fazer uma 
dinâmica por conta do espaço, às vezes não dava para usar o pátio por 
conta das professoras de Educação Física também, então tinha que 
adequar ao horário, então se quisesse fazer uma atividade diferenciada, 
nós tínhamos que já combinar, tudo certinho, para tudo dar certo para 
levar as crianças, então... porque fica complicado essa sala ela não é 
uma sala apropriada.  

Uma professora cita que os livros demoraram a chegar: “[...] Depois que 

recebemos o livro, foi muito importante, mas era importante que viesse no começo... 

eles gostam do livro (PROF-14). 

Sabemos que os materiais e a organização do espaço são importantes para o 

desenvolvimento das diferentes potencialidades das crianças. O sucesso da 

aprendizagem do aluno tem uma correlação muito estreita com o ambiente 

alfabetizador e a atuação do professor neste espaço. Assim, a angústia apresentada 

pelas professoras em relação às classes lotadas, o espaço com carteiras 

enfileiradas, a impossibilidade de uso do pátio, entre outros, são fatores que 
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comprometem a organização de uma boa situação de aprendizagem, dificultando o 

trabalho e a realização de qualquer atividade diferenciada. Se o ambiente, o trabalho 

em grupo, as interações contribuem para o desenvolvimento e as aprendizagens dos 

alunos, cabe-nos perguntar, o que se espera da ação docente, quando as condições 

são estas descritas pelas professoras entrevistadas?  

 O fato de a aprendizagem dar-se como processo e na interação com o meio e 

entre os indivíduos, permite-nos afirmar que turmas com menos alunos e um 

ambiente adequado são condições que potencializam os processos de 

aprendizagem. As professoras têm razão nas suas angustias, pois delas são 

cobrados resultados, sem lhes darem as condições necessárias. Nas palavras de 

Goulart (2006): 

Os critérios de organização das crianças em classes/turmas/grupos e de 
arrumação das carteiras, dos grupos e dos materiais nas salas de aula; 
o planejamento do tempo para as brincadeiras livres e da hora da 
refeição; a programação de atividades e os modos como elas são 
propostas e desenvolvidas – tudo isso influencia na forma como o 
projeto pedagógico se desenrola. (GOULART, 2006, p. 90)  

Não há dúvida que a organização ou a predisposição de um ambiente que 

propicie a aprendizagem é requisito que deve ser levado em conta quando se pensa 

numa escola de qualidade. Para uma política que diz ter o propósito de melhorar a 

qualidade do Ensino, cabe perguntar: Sala de aula lotada é um ambiente facilitador 

da aprendizagem? Elas oportunizam e favorecem a aprendizagem? 

 Pensar na demanda de alunos por escola, nos tempos e espaços, nas 

formas diferenciadas de se trabalhar com as crianças são aspectos que não 

deveriam ser negligenciados, principalmente porque foi dado um tempo para as 

secretarias se organizarem e não se justifica o estado de São Paulo não ter feito a 

implantação do Ensino de nove anos em melhores condições.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa se propôs a compreender os desafios do 1º ano a partir da 

entrada das crianças de seis anos no Ensino Fundamental, abordando as seguintes 

questões: Como os professores que atuam no 1º ano foram preparados para a 

ampliação de mais um ano no Ensino Fundamental? Que formação receberam? 

Como as formações trataram esta nova organização? O que pensam os professores 

sobre a aprendizagem da leitura e da escrita nesta faixa etária? A criança deve ou 

não ser alfabetizada aos seis anos?  

        Os dados analisados revelam que a inserção das crianças de seis anos no 

ensino fundamental foi, para as entrevistadas, uma medida positiva, no entanto, a 

implantação ocorreu sem o preparo das escolas e dos professores.  

       Um dos primeiros documentos de orientações do MEC sobre o ensino de nove 

anos recomenda: 

[...] é essencial assegurar ao professor programas de formação 
continuada, privilegiando a especificidade do exercício docente em 
turmas que atendem a crianças de seis anos. A natureza do trabalho 
docente requer um continuado processo de formação [...] sendo 
indispensável o desenvolvimento de atitudes investigativas, de 
alternativas pedagógicas e metodológicas na busca de uma qualidade 
social da educação. (BRASIL. Ensino..., 2004, p.25) 

O estado de São Paulo não atendeu a essa recomendação e, aos docentes 

que assumiram as classes de 1º ano, coube o desafio de, mesmo sem as condições 

estruturais e a devida formação, organizarem o tempo e os espaços escolares.   

Considerado o princípio básico estabelecido para ampliação do Ensino 

Fundamental de nove anos, explicitado em documentos do Ministério da Educação 

(BRASIL. Ensino..., 2004) e do Conselho Nacional de Educação, que enfatizam o 

compromisso desta política educacional pública com a equidade e a melhoria da 

qualidade do ensino, é imperioso perguntarmos se há a possibilidade de se garantir 

um ensino de melhor qualidade sem a formação qualificada dos professores e sem 

condições básicas como: menos alunos por sala, espaços adequados, 
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reorganização do tempo e da rotina escolar.  

Nesse sentido, a presente pesquisa nos faz refletir sobre a forma como são 

introduzidas as políticas educacionais brasileiras: parte-se de uma lei que determina 

e ampara legalmente, mas quem implementa e lida, de fato, com todas as 

implicações que envolvem as mudanças, ainda que não tenham sido dadas as 

condições adequadas, são os gestores e professores na escola, são eles os autores 

deste processo. 

 As professoras entrevistadas revelam que diante da falta de formação e das 

dificuldades iniciais enfrentadas, contaram, exclusivamente, com o apoio do diretor e 

do coordenador pedagógico da escola. 

PROF-1 – A gente tem muito apoio pedagógico da diretora. Graças a 
Deus, a gente tem muito apoio aqui. [...] Ás vezes, você está com dúvida 
de algum aluno, você pode procurar que nunca fala, agora não!  

PROF-14 – Porque eu achei tudo tão difícil no começo. Eu cresci com 
eles, a cada dia que você via uma mudança, aí pensava... nossa! Olha 
ele já está conhecendo as letrinhas... aquele não está. Vamos mudar a 
estratégia, colocava em dupla, em trio, em quarteto, em roda... fizemos 
tudo! Para isso a gente tem autonomia. Quer ler lá fora, vai fazer leitura 
lá fora... se ele não lhe dá atenção aqui, vai para outro lugar, faz 
qualquer coisa!...  

Em relação ao ensino da leitura e da escrita nesta faixa etária, ficou evidente 

nas análises, acerca do relato das professoras entrevistadas, que acreditam que as 

crianças podem ser alfabetizadas aos seis anos. No trabalho que realizam fica claro 

a preocupação com a alfabetização e o letramento, entretanto, todas reconhecem a 

importância da dimensão lúdica nas atividades pedagógicas de sala de aula. Esta 

preocupação decorre das interpretações que fazem das determinações da 

Secretaria Estadual de Educação e das pressões indiretas percebidas por elas 

quanto ao compromisso com a alfabetização neste 1º ano da escolaridade 

obrigatória, entre elas, a expectativa da comunidade escolar – pais e professoras – 

dos anos seguintes do Ensino Fundamental. 

  É presente, também, a preocupação das professoras com a avaliação do 

processo de aprendizagem das crianças em relação à aquisição do sistema de 

escrita:  

PROF-9 – [...] criança que não gosta de ficar fazendo lição, eu também 
não sou professora de deixar muito... assim eu dou para escrever, mas 
assim mais para...  eu conto historinhas para eles pensarem aí eu vou 
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escrevendo eu sou escriba deles, aí eles copiam o que eu escrevi para 
poder dar a eles a oportunidade de escrever, mas eles não gostam. Mas 
na hora da sondagem eles se revelam, isso que eu acho interessante, 
viu?  Você pensa que ele... não está acontecendo nada, e na hora da 
sondagem eles se revelam. 

 A sondagem é um dos recursos de que dispõe os professores para conhecer 

as hipóteses que os alunos possuem sobre o sistema de escrita alfabético. A 

Secretaria de Educação de São Paulo, desde a implantação do “Programa Ler e 

Escrever”, em 2007, faz, através das Diretorias de Ensino, o acompanhamento das 

aprendizagens dos alunos durante o ano letivo. Para tanto, estabeleceu que os 

professores dos anos iniciais realizem sondagens avaliativas dos alunos no início do 

ano, e a cada final de bimestre (fevereiro, abril, junho, setembro e dezembro), os 

resultados são sintetizados num instrumento – Mapas de Classe – e enviados para a 

Secretaria. É com base nestes dados que são tomadas algumas decisões como: os 

projetos de recuperação, classes de projeto intensivo de ciclo, atendimento às 

escolas, etc. O texto de orientação da sondagem para os professores, além de 

explicar os procedimentos para realizá-la, faz a seguinte justificativa: 

A realização periódica de sondagens é também um instrumento para 
seu planejamento, pois permite que você avalie e acompanhe os 
avanços da turma com relação à aquisição da base alfabética, além de 
lhe fornecer informações preciosas para o planejamento das atividades 
de leitura e de escrita, assim como para a definição das parcerias de 
trabalho entre os alunos (agrupamentos) e para que você faça boas 
intervenções no grupo. (SÃO PAULO. Ler..., 2008, p. 33) 

Para atender a solicitação da Secretaria da Educação, os professores 

realizam bimestralmente as sondagens, entretanto, a falta de formação, de 

conhecimento para compreender o processo de aquisição da escrita pela criança, e 

de como usar as informações no planejamento de suas ações didáticas, fez com que 

a sondagem avaliativa realizada se torne um instrumento burocrático e algumas 

vezes motivo de conflito entre professor e coordenador, conforme o depoimento da 

PROF-14: 

PROF-14 – Olha, sabe que... eu não contei direito, eu coloquei  silábico-
alfabético para dois alunos que se a coordenadora... na hora que ela 
pegar, (risos) ela vai brigar comigo. Porque ela diz que eu sou muito pé 
atrás. 

Na verdade, é mais uma das transformações que uma medida educacional 
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sofre quando uma decisão política não é acompanhada das condições, no caso a 

formação dos professores, dos gestores, etc. Entre a intencionalidade de uma 

política educacional, gestada por técnicos em órgãos centrais e a sala de aula, há 

um grande caminho. Sabemos que a sustentabilidade de qualquer política 

educacional que pretende chegar à sala de aula depende das conexões entre as 

várias instâncias da Secretaria de Educação, da eficácia do trabalho em cadeia que 

deve existir entre o órgão central e as demais instâncias, até chegar à escola.   

 Na ponta está a sala de aula, a obtenção de resultados depende das 

condições e do preparo do professor. E os saberes do professor estão 

estreitamente relacionados às oportunidades que lhes são oferecidas: formação de 

qualidade, espaços para reflexão permanente, etc. 

          Em relação à política do novo Ensino Fundamental, dentre os desafios para 

incluir a criança de seis anos na escola, destacamos a necessidade de se garantir a 

formação dos educadores, bem como de discussões sobre o currículo das turmas 

de seis anos e, no que se refere à reorganização dos tempos e espaços, é evidente 

a lacuna entre a determinação legal e o dia a dia da escola. 

          Na Rede Estadual de São Paulo sabemos que existe um documento 

orientador do currículo do primeiro ano, são as “Expectativas de Aprendizagem em 

todas as áreas” 7 , no entanto, sem a formação, há pouquíssima chance dos 

professores realizarem um trabalho com segurança, compreensão e clareza na 

concepção.  

Não perguntamos aos professores sobre a concepção de aprendizagem que 

apoia as suas práticas, mas podemos inferir quando analisamos suas falas. Quando 

dizem que tratam a criança como uma “plantinha”, quando não falam de processo de 

aprendizagem, mas comentam sobre a aprendizagem como se fosse um “acordar”, 

que possibilidade tem estes professores de compreenderem as orientações 

didáticas que recebem em documentos, sem uma formação que discuta e os façam 

refletir sobre suas práticas, concepções, escolhas metodológicas, etc.?  

Os alunos têm o direito de aprender, assim como o professor tem o direito de 

aprender a ensinar melhor – a aprendizagem é para todos, mas depende do que foi 

oportunizado a cada um dos sujeitos.  

           Esperamos que as análises aqui apresentadas possam ajudar aqueles que 

buscam compreender os efeitos dessa política e auxilie na reflexão sobre a 
                                                           

7 No ANEXO C constam as expectativas de Língua Portuguesa e de Movimento, jogar e brincar  
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realidade da escola pública; sobre as reais condições de trabalho do professor; e 

sobre as necessidades e os direitos das crianças da população que mais necessita 

de uma escola de qualidade. Para que políticas com medidas que buscam mudar 

esse quadro tenham sucesso, é preciso que ocorram ações de acompanhamento e 

avaliação constantes, para os ajustes necessários. 

       Por fim, lembramos que a história do ensino no Brasil, a despeito de boas 

intenções, tem deixado rastro de um índice inaceitável de fracasso escolar, 

agravado pelo quadro nacional de baixo letramento daqueles que foram 

escolarizados. Concordamos com Stemmer (2007, p. 130) quando afirma que “[...] 

saber ler e escrever é meta significativa a ser atingida pelas pessoas que vivem 

numa sociedade letrada, independente da classe social a que pertencem”.  

Nosso compromisso como educadores que somos é acima de tudo que 

ensinemos nossas crianças aquilo que de melhor a humanidade vem produzindo na 

sua história, e a alfabetização é parte deste compromisso.     
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LEI Nº 11.114, DE 16 DE MAIO DE 2005 
 

 
Mensagem de veto 

Altera os arts. 6o, 30, 32 e 87 da Lei  no 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, com 

o objetivo de tornar obrigatório o início do 
ensino fundamental aos seis anos de idade. 

 
 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1o Os arts. 6o, 30, 32 e 87 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 
 
"Art. 6o. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a partir dos seis 
anos de idade, no ensino fundamental." (NR) 
 
"Art. 30. .......................................................................... 
....................................................................................... 
 
II – (VETADO)" 
 
"Art. 32o. O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e gratuito na 
escola pública a partir dos seis anos, terá por objetivo a formação básica do cidadão 
mediante: 
................................................................................" (NR) 
"Art. 87. ............................................................................ 
......................................................................................... 
 
§ 3o .................................................................................. 
I – matricular todos os educandos a partir dos seis anos de idade, no ensino fundamental, 
atendidas as seguintes condições no âmbito de cada sistema de ensino: 
a) plena observância das condições de oferta fixadas por esta Lei, no caso de todas as 
redes escolares; 
b) atingimento de taxa líquida de escolarização de pelo menos 95% (noventa e cinco por 
cento) da faixa etária de sete a catorze anos, no caso das redes escolares públicas; e 
c) não redução média de recursos por aluno do ensino fundamental na respectiva rede 
pública, resultante da incorporação dos alunos de seis anos de idade; 
.................................................................................." (NR) 
 
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir do início 
do ano letivo subsequente. 
 
Brasília, 16 de maio de 2005; 184º da Independência e 117º da República. 
 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Tarso Genro 
Álvaro Augusto Ribeiro Costa 
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LEI Nº 11.274, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2006 

 
 

Altera a redação dos arts. 29, 30, 32 e 87 da Lei n. 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 PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
Sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1 o (VETADO) 
Art. 2 o (VETADO) 
 
Art. 3o O art. 32 da Lei n o 9.394, de 20 de dezembro de 1996 , 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, mediante: 
..................................................................................." (NR) 
 
Art. 4o O § 2 o e o inciso I do § 3 o do art. 87 da Lei n o 9.394, de 20 de dezembro de 1996 , 
passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 87 ................................................................................... 
................................................................................... 
§ 2o O poder público deverá recensear os educandos no ensino fundamental, com especial 
atenção para o grupo de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos de idade e de 15 (quinze) a 16 
(dezesseis) anos de idade. 
§ 3o ................................................................................... 
I – matricular todos os educandos a partir dos 6 (seis) anos de idade no ensino fundamental; 
a) (Revogado) 
b) (Revogado) 
c) (Revogado) 
..................................................................................." (NR) 
 
Art. 5o Os Municípios, os Estados e o Distrito Federal terão prazo até 2010 para 
implementar a obrigatoriedade para o ensino fundamental disposto no art. 3o desta Lei e a 
abrangência da pré-escola de que trata o art. 2º desta Lei. 
 
Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Brasília, 6 de fevereiro de 2006; 185o da Independência e 118o da República. 
 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Márcio Thomaz Bastos 
Fernando Haddad 
Álvaro Augusto Ribeiro Costa 
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INDICAÇÃO CEE Nº 73/2008 – CE –APROVADA EM 02-4-2008 

 
PROCESSO CEE Nº: 571/07 

INTERESSADO: Conselho Estadual de Educação 

ASSUNTO: Diretrizes e orientações sobre o Ensino Fundamental de 9 Anos diante da Lei Federal n°. 
11.494/07, sobre o FUNDEB 

RELATORES: Conselheiros Ana Luísa Restani e Arthur Fonseca Filho 
 
 

 
CONSELHO PLENO 
 
 
1. RELATÓRIO 

 
1.1 A Senhora Secretária de Educação do Estado de São Paulo dirigiu-se ao Conselho Estadual de 
Educação, através do Ofício GS nº 278/2007. A íntegra do expediente é a seguinte: 

“Senhor Presidente, 
Como é do conhecimento de Vossa Excelência, a Secretaria de Educação ao criar, em meados de 
Agosto, a Nova Agenda para a Educação Pública, definiu as dez metas que têm por objetivo precípuo, 
a melhoria da qualidade e do desempenho do Sistema Estadual de Ensino. 

Com relação, a meta 7, que se refere ao Ensino Fundamental de 9 anos, a Secretaria entende, que 
um dos pontos importantes que devem nortear à sua implantação, no Estado de São Paulo, seria a 
definição de uma estratégia articulada com os municípios, daí a importância de priorizar a 
municipalização, das séries iniciais (de 1ª a 4ª séries), uma vez que, os municípios são os 
responsáveis exclusivos pela oferta da educação infantil, e já vêm assegurando atendimento aos 
alunos de 6 anos, os quais, de forma gradativa, serão incorporados ao Ensino Fundamental. 
Os estudos para subsidiar a implantação desta meta estão sendo elaborados por Grupo de trabalho 
instituído na Pasta, mas, julgamos Imprescindível, a participação do Conselho Estadual de Educação, 
no tocante à aplicação e consonância da legislação vigente, em especial, a lei nº 11.494 de 2007 e 
proposta, a ser aprovada, que dispõe sobre o FUNDEB, de forma a assegurar uniformidade nas 
diretrizes e orientações técnicas aos municípios, para que se possa viabilizar a implantação do Ensino 
Fundamental de 9 anos.  
...” 

1.2 O documento descrito transformou-se no Processo CEE nº 571/07. Através da Portaria nº 
CEE/GP nº 605, de 12-11-2007, o Senhor Presidente do Conselho nomeou Comissão Especial para 
apresentar soluções às questões levantadas. A Comissão presidida pelo Conselheiro Mauro de 
Salles Aguiar era ainda composta pelos Conselheiros Arthur Fonseca Filho, Eduardo Martines Júnior 
e Francisco José Carbonari. A Conselheira Ana Luísa Restani foi incorporada à Comissão Especial e 
assumiu a co-relatoria do Processo com o Conselheiro Arthur Fonseca Filho, especialmente, por 
conta de sua participação na formulação da Indicação CEE n°. 63/06. 
 
 
1.3 A Lei 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, prevê em seu artigo 5º o seguinte: 

“Artigo 5º - Os Municípios, os Estados e o Distrito Federal terão prazo até 2010 para implementar a 
obrigatoriedade para o ensino fundamental disposto no art. 3º desta Lei e a abrangência da pré-escola 
de que trata o art. 2º desta Lei”. 

 
1.4 Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 53, que entrou em vigor em 19 de dezembro de 2006, 
resolveu, definitivamente, a forma pela qual são distribuídos os alunos, conforme sua faixa etária, 
pelos níveis da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 
Assim, a partir da referida alteração Constitucional, temos o seguinte quadro: 
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Idade Denominação Correspondente 
4 anos 1ª Fase da Pré-Escola 
5 anos 2ª Fase da Pré-Escola 
6 anos 1º Ano do Ensino Fundamental 
7 anos 2º Ano do Ensino Fundamental 
8 anos 3º Ano do Ensino Fundamental 
9 anos 4º Ano do Ensino Fundamental 
10 anos 5º Ano do Ensino Fundamental 

 
 
1.5 A promulgação da Emenda Constitucional acima referida encerra, cabalmente, as dúvidas quanto 
ao tempo de duração da Pré-Escola, no Sistema Educacional Brasileiro. Independente de 
preferências, o fato é que a Constituição define que a Pré-Escola deve atender as crianças de 4 e 5 
anos de idade. 
 
1.6 A partir da manifestação da Senhora Secretária de Estado da Educação, a Comissão nomeada 
pela Portaria CEE/GP nº 605, de 12-11-2007, passou a definir os princípios que deveriam presidir a 
“implementação” do Ensino Fundamental de 9 Anos, tal como indicada no art. 5º da Lei 11.274/2006. 
São os seguintes os princípios: 

I. O Sistema Estadual de Ensino é responsável não só pela regulamentação dos estabelecimentos de 
sua rede, mas por apontar claramente as formas de colaboração possíveis com os sistemas e redes 
municipais de ensino. 
A fundamentação legal desse princípio está contida especialmente nos Incisos II e III do Artigo 10 da 
Lei 9394/96. 
Desta forma, a partir destas normas a Secretaria Estadual de Educação e o Conselho Estadual de 
Educação, articularão ações junto aos municípios do Estado para que o regime de colaboração entre 
os entes federativos seja totalmente eficiente. 
II. A implantação do Ensino Fundamental de 9 Anos deve evitar a duplicidade de esforços a serem 
oferecidos pelas redes municipais e estadual. Assim, no Estado de São Paulo, onde a quase 
totalidade dos municípios do interior já acolhia (no Regime de Ensino Fundamental de 9 Anos), 
integralmente, as crianças na faixa etária de 6 anos, na então 3ª fase da Pré-Escola, não se pode 
transferir ao Estado, parte considerável desse contingente. Isso implicaria em causar ociosidade de 
pessoal, prédios, equipamentos, etc... , nas redes municipais e demandaria enormes investimentos 
(desnecessários) na rede estadual. 
III. A implantação do Ensino Fundamental de 9 Anos e, especialmente, a definição de novos limites de 
data de ingresso no Ensino Fundamental não podem provocar nenhum dos seguintes problemas: 
a) fazer com que as crianças sejam compelidas a cumprir 2 anos do mesmo programa Escolar; ou 
b) fazer com que as crianças sejam compelidas a “pular” uma fase da escolaridade. 

IV. A Concepção Pedagógica correspondente às 8 séries do antigo Ensino Fundamental de 8 anos - 1ª 
a 8ª série, não seria necessariamente alterada pela adoção do seu correspondente no Ensino 
Fundamental de 9 Anos. 

Este princípio define que o conjunto composto por: projetos pedagógicos, conteúdos, espaço físico, 
alocação de docentes, material didático, etc..., não sofre, obrigatoriamente, nenhuma alteração 
significativa por conta dos ajustes à nova situação. 
 
1.7 As normas, ora introduzidas, prevêem a revogação da Deliberação CEE nº 61/2006, no entanto, 
na elaboração da Proposta Pedagógica, a equipe escolar deve especialmente atentar para as 
necessidades: 
I - da articulação entre as demandas e as características da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental, procurando prever mecanismos de interação entre a família, a escola e a 
comunidade, de modo que não haja prejuízo da oferta de Educação Infantil e seja preservada sua 
identidade pedagógica; 
II - da preservação do “continuum” formativo que se estende ao longo dos nove anos, mediante à 
aquisição de conhecimentos contextualizados, habilidades e atitudes que atendam às especialidades 
da segunda infância e àquelas que se caracterizam o desenvolvimento da adolescência; 
III - da qualificação didática e flexibilidade dos tempos escolares, especialmente no período destinado 
à alfabetização, sem perder de vista o cumprimento da carga horária mínima anual de oitocentas 
horas e mínimo de duzentos dias letivos de efetivo trabalho escolar; 
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IV - da readequação da organização escolar vigente, assegurando mecanismos de avaliação 
contínua e de recuperação que busquem, continuadamente, a permanência do aluno no grupo idade-
ano. 

 
1.8 Passemos agora a analisar os artigos previstos no anexo Projeto de Deliberação. 

O art. 1º trata da abrangência das normas propostas, definindo que elas devem alcançar as redes e 
sistemas municipais do Estado de São Paulo. No entanto, o parágrafo único do art. 1º exclui o 
município de São Paulo do cumprimento do ora estatuído. 
Por todas as razões e, especialmente, pela forma peculiar do compartilhamento na manutenção do 
Ensino Fundamental, a situação do município de São Paulo deverá ser objeto de norma própria a ser 
articulada ente os dois sistemas de ensino. 

 
1.9 O art. 2º tem o intuito específico de definir a data limite para ingresso das crianças de 6 anos no 
Ensino Fundamental. 

O texto deixa claro que, têm direito à matrícula no Ensino Fundamental todas as crianças que 
completam 6 anos até o dia 30 de junho do ano de seu ingresso nesse nível de ensino. 
Os parágrafos 1º e 2º do referido art. 2º prevêem a possibilidade (ou até necessidade) dessa data 
limite ser flexibilizada nos anos de 2009 e 2010, para ajustar a nova data ao estabelecido 
anteriormente, que contemplava como data limite o dia 31/12 (Resolução SE 43/06). 

 
1.10 O art. 3º pretende uniformizar a denominação (ver anexo) e a relação de correspondência entre 
a forma antiga (de 8 Anos) e a nova de Ensino Fundamental (de 9 Anos). A partir de agora convém 
utilizar essa denominação e correspondência. 

I - O parágrafo único sugere que, em 2009, as redes municipais flexibilizem, também, as datas limites 
para matrícula de alunos na pré-escola, considerando este um período da transição para aquilo que 
se tornará definitivo no Estado de São Paulo. 

 
1.11 O artigo 4º faz referência à manutenção das creches pelos municípios. Convém ressaltar que os 
grupos de creches devem ser compostos por crianças de tal forma que o “continuum” pedagógico 
facilite que elas sejam acolhidas na pré-escola, conforme as datas limites fixadas na presente 
Deliberação. 

 
1.12 O art. 5º determina que, no ano letivo de 2009, a 3ª fase de pré-escola (modelo Ensino 
Fundamental de 8 anos) seja considerado para todos os fins como equivalente ao 1º Ano do Ensino 
Fundamental. Este artigo se fundamenta no princípio II do item 6 da presente Indicação, cujo objetivo 
é evitar a duplicidade de esforços a serem empreendidos pelos municípios e pelo Estado. 
Os procedimentos burocráticos serão os mais simples possíveis e receberão tratamento próprio em 
90 dias, a serem adotados pelas Diretorias de Ensino no desenvolvimento de sua ação supervisora 
junto às redes municipais de ensino. 
 
 
1.13 O art. 6º garante que, em 2010, a matrícula de todas as crianças de 6 anos será efetivada nas 
redes municipais e estadual de ensino. Sugere, também, a forma pela qual serão atendidas as 
alternativas de compartilhamento de atendimento dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental pelas 
redes públicas. 
Espera-se que a adoção dessas medidas implique, definitivamente, na decisão quanto à 
responsabilidade dos municípios no atendimento do Ensino Fundamental. 

 
1.14 O artigo 7º dá caráter normativo às orientações curriculares a serem formuladas pela Secretaria 
de Estado da Educação. O regime de colaboração, a necessidade de articulação entre as redes 
públicas de educação de nosso estado e, especialmente, o fato de que, no Estado de São Paulo, a 
responsabilidade pelo atendimento dos anos iniciais é compartilhada, considera-se necessário que a 
Secretaria de Educação aponte as suas expectativas quanto ao trabalho a ser desenvolvido no 1º 
Ano do Ensino Fundamental. 
 
1.15 O artigo 8º determina que as instituições privadas devem se sujeitar, no que couber, às 
disposições introduzidas por estas normas. É preciso deixar bem claro que, a partir de agora, só será 
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considerada regular a matrícula dos alunos que completam 6 anos até o dia 30 de junho, do ano de 
seu ingresso no Ensino Fundamental. 

 
1.16 Finalmente, o artigo 9º reconhece, expressamente, que as instituições de ensino que 
reformularam sua proposta pedagógica de conformidade com o previsto na Deliberação CEE nº 
61/2006, podem manter essas propostas. Da mesma forma, as instituições que definiram como data 
limite para ingresso no ensino fundamental aos 6 anos o dia 31 de dezembro do ano anterior, podem 
manter inalterado esse limite.  
O Conselho Estadual de Educação pede, inclusive, que os avanços alcançados por essas instituições 
devem ser registrados e serem oferecidos como subsídio ao sistema. 
 
 
2. CONCLUSÃO 
 

Diante do exposto, apresentamos anexo o Projeto de Deliberação ao Conselho Pleno para 
aprovação. 
São Paulo, 14 de março de 2008 
a) Cons. Arthur Fonseca Filho 
Relator 
a) Cons.Ana Luísa Restani 
Relatora 

 
 
3. DECISÃO DA COMISSÃO ESPECIAL 
 
 

A Comissão Especial adota, como sua Indicação, o Voto dos Relatores. 
Presentes os Conselheiros: Arthur Fonseca Filho, Ana Luísa Restani, Eduardo Martines Júnior, 
Francisco José Carbonari e Mauro de Salles Aguiar. 

Sala da Comissão, em 02 abril de 2008 
a) Cons. Mauro de Salles Aguiar 
Presidente da Comissão Especial 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a presente Indicação. 
Sala “Carlos Pasquale”, em 02 de abril de 2008. 

PEDRO SALOMÃO JOSÉ KASSAB 
Presidente 
Publicada no DOE em 03/4/08, Seção I,Página 19 
Homologada por Resolução SEE de 07/4/08, publicada em 08/4/08, Seção I, Páginas 19 e 21 
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EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

As crianças do 1o ano têm o direito de aprender e desenvolver competências em 
comunicação oral, em ler e escrever de acordo com suas hipóteses. Para isso, é necessário 
que a escola de Ensino Fundamental promova oportunidades e experiências variadas para 
que elas desenvolvam com confiança crescente todo o seu potencial na área e possam se 
expressar com propriedade por meio da linguagem oral e da escrita. 

EXPECTATIVAS DE 
APRENDIZAGEM 

CONDIÇÕES DIDÁTICAS 
E ATIVIDADES OBSERVAR SE O ALUNO 

 
 
 

COMUNICAR-SE NO 
COTIDIANO 

Criar situações em que as crianças 
possam expressar-se oralmente. 

Expressa oralmente seus desejos, 
sentimentos, ideias e pensamentos. 

Solicitar relatos sobre episódios do 
cotidiano, ouvindo com atenção, 
considerando a criança um interlocutor 
real. 

Relata fatos que compõem episódios 
cotidianos, ainda que com apoio de 
recursos e/ou do professor. 

Criar situações em que a criança tenha 
que ouvir os colegas, por exemplo, nas 
rodas de conversa, atentando para os 
comportamentos necessários à 
interlocução. 

Escuta atentamente o que os colegas 
falam em uma roda de conversa, 
respeitando opiniões, ocupando seu turno 
de fala adequadamente. 

 
 

COMUNICAR-SE NO 
COTIDIANO 

Ler para crianças notícias interessantes 
e solicitar comentários pessoais. 

Comenta notícias veiculadas em 
diferentes mídias: rádio, TV, internet, 
jornais, revistas etc. 

Ler e ensinar para os alunos parlendas, 
quadrinhas, adivinhas etc. 
 

Usa o repertório de textos de tradição 
oral, tais como parlendas, quadrinhas e 
adivinhas, para brincar e jogar. 

Tornar observável para as crianças as 
rimas e repetições. 

Reconhece e utiliza rimas em suas 
brincadeiras. 

 
 
 
 
 
 
 

LER, AINDA QUE NÃO 
CONVENCIONALMENT

E 
 
 

Oferecer oportunidades  
frequentes de contato com diferentes 
suportes de texto, tornando observáveis 
as características lingüísticas, 
estruturais e função social. 
 

Identifica parlendas, quadrinhas, 
adivinhas e outros textos de tradição oral 
apresentados pelo professor. Ajusta o 
falado ao escrito a partir dos textos já 
memorizados, tais como parlendas, 
quadrinhas e outros do repertório de 
tradição oral. 

Propor atividades solicitando que a 
criança diga onde está escrita 
determinada expressão e/ou palavra em 
textos conhecidos. 

Localiza palavras num texto que sabe de 
memória, tais como as brincadeiras 
cantadas, adivinhas, quadrinhas, 
parlendas e demais textos do repertório 
da tradição oral. 

Efetuar atividades que envolvam a 
identificação de nomes das crianças da 
sala e de nomes em diferentes listas, 
usando práticas sociais tais como 
chamadas, elaboração de lista de 
material para festa etc. 

Localiza um nome específico numa lista 
de palavras do mesmo campo semântico 
(nomes, ingredientes de uma receita, 
peças do jogo etc.). 

Fonte: RCNEI – MEC – Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil 
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EXPECTATIVAS DE 
APRENDIZAGEM 

CONDIÇÕES DIDÁTICAS 
E ATIVIDADES OBSERVAR SE O ALUNO 

 
 
 
 
 
 
 

LER, AINDA QUE NÃO 
CONVENCIONALMENT

E 
 
 
 

Tornar observável a relação entre 
imagem e texto, chamando a atenção 
para os recursos que o ilustrador usou 
para transmitir ideias. Criar situações 
em que as crianças possam antecipar 
os sentidos do conteúdo dos textos 
olhando as imagens. Manifestar às 
crianças suas preferências e escolhas 
em relação às leituras. 

Diferencia publicações tais como jornais, 
cartazes, folhetos, textos publicitários etc. 
Distingue algumas características básicas 
dos textos informativos e jornalísticos e 
conhece os diferentes usos e funções 
desses portadores. Lê legendas ou 
partes delas a partir das imagens e de 
outros índices gráficos. Aprecia a leitura e 
comenta suas preferências. 

Ler para as crianças diferentes tipos de 
livros e textos, tornando observáveis os 
procedimentos de leitura para cada tipo 
de suporte de texto. 
 

Antecipa significados de um texto escrito 
a partir das imagens/ilustrações que o 
acompanham ou marcadores 
característicos de cada gênero. Identifica 
legendas e levanta hipóteses sobre seu 
significado. Diferencia tipos de livros, 
literários, informativos e demais suportes 
de texto, e sabe nomeá-los, conhecendo 
seus usos. 

 

APRECIAR TEXTOS 
LITERÁRIOS 

 

Ler narrativas e contos para as crianças, 
tornando observáveis as linguagens 
próprias a este tipo de texto, 
explicitando os comportamentos e 
procedimentos leitores. 

Escuta atentamente. Faz comentários 
sobre a trama, os personagens e 
cenários. Relembra trechos. Consegue 
relacionar as ilustrações com trechos da 
história. 

 
 
 

APRECIAR TEXTOS 
LITERÁRIOS 

Ler para crianças com regularidade 
textos narrativos literários. 
 

Consegue recontar uma história que 
ouviu mantendo uma sequência, 
recupera trechos da história usando 
expressões ou termos do texto escrito. 

Roda de biblioteca. Produção oral com 
destino escrito. 

Emite comentários pessoais e opinativos 
sobre o texto lido. 

Solicitar que as crianças recontem após 
ouvir leituras de contos. 
 

Reconta histórias conhecidas, 
recuperando algumas características da 
linguagem do texto lido pelo professor. 

 
 
 
 

PRODUZIR TEXTOS 
ESCRITOS AINDA QUE 
NÃO SAIBA ESCREVER 
CONVENCIONALMENT

E 

Apresenta diferentes gêneros por meio 
da leitura, tornando-os familiares, 
apontando diferentes funções e 
organizações discursivas. 
 

Usa conhecimentos sobre as 
características estruturais das narrativas 
clássicas ao produzir um texto, ditando 
ao professor, respeitando as normas da 
linguagem que se escreve.  

Criar oportunidades de escrita coletiva 
de bilhetes, cartas e textos instrucionais, 
tornando observáveis suas 
características gráficas, estruturais e 
função social. 

Usa conhecimentos sobre as 
características estruturais dos bilhetes, 
das cartas, e-mails ao produzir um texto, 
ditando ao professor. 

Criar oportunidades de escrever 
coletivamente contos, tornando 
observáveis suas características. 

Antecipa significados de um texto escrito. 

 
 
 
 
 
 

USO DE TEXTO FONTE 
PARA ESCREVER DE 

PRÓPRIO PUNHO 

Propor jogos nos quais as crianças 
precisam achar as letras. Apresentar e 
disponibilizar o alfabeto em letra bastão 
(sem enfeites e desenhos), lista de 
nomes etc. para apoiar a pesquisa 
gráfica da criança para escrever de 
próprio punho. Criar oportunidades 
diárias para que as crianças escrevam 
seus nomes. Fazer atividades em que 
os alunos tenham necessidade de 
utilizar a ordem alfabética em algumas 
de suas aplicações sociais, como no 
uso de agenda telefônica, dicionários, 
enciclopédias etc. Criar oportunidades 
para que os alunos escrevam listas com 
função social real, ainda que não o 
façam convencionalmente. 

Recita o nome de todas as letras, 
apontando-as. Associa as letras ao 
próprio nome e aos dos colegas. Recorre 
ao alfabeto exposto na sala, quadro de 
presença, listas diversas etc. para 
escrever em situações de prática social. 
Escreve o nome próprio e o de seus 
colegas onde isto se faz necessário. 
Produz listas em contextos necessários a 
uma comunicação social: lista de 
ingredientes para uma receita, títulos de 
histórias lidas, brincadeiras preferidas 
etc. Arrisca-se a escrever segundo suas 
hipóteses. 

Fonte: RCNEI – MEC – Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil 
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As crianças do 1º ano do Ensino Fundamental têm o direito a se movimentar cada vez mais 
com propriedade e segurança, utilizando o corpo para se expressar, a brincar criando 
enredos e papéis e a jogar cotidianamente na escola. Para isso, a escola de Ensino 
Fundamental precisa oferecer diferentes oportunidades para que a criança se exercite, 
valorize a atividade física, adquira autoconfiança, brinque só ou com seus pares e jogue em 
diferentes momentos. 

EXPECTATIVAS DE 
APRENDIZAGEM 

CONDIÇÕES DIDÁTICAS E 
ATIVIDADES 

OBSERVAR SE O ALUNO 

 
 
 

EXPLORAR DIFERENTES 
QUALIDADES E DINÂMICAS DO 

MOVIMENTO 

Propor atividades físicas que 
envolvam correr, pular e jogar nos 
espaços externos e internos. 
Ensinar a jogar com regras jogos 
tradicionais usando bolas, cordas, 
tacos etc. Ajudar os alunos a 
combinarem e cumprirem as regras, 
a desenvolverem atitudes de 
respeito e cooperação. 

Desenvolve progressivamente a 
coordenação, o equilíbrio, a força, 
a velocidade, a resistência e a 
flexibilidade. Percebe e identifica 
sensações físicas, limites e 
potencialidades de seu corpo. 
Cumpre os combinados, coopera e 
é respeitoso durante os jogos. 

 
 

AMPLIAR AS POSSIBILIDADES 
EXPRESSIVAS DO PRÓPRIO 

MOVIMENTO 

Oferecer diversidade de mídias, 
CDs, DVDs, filmes que envolvam a 
dança para que a criança aprecie. 
Oportunizar apresentações ao vivo, 
quando possível. Instigar a 
observação de diferentes tipos de 
danças, apoiando a descoberta e o 
interesse das crianças. 

Usa estruturas rítmicas para 
expressar-se por meio da dança e 
outros movimentos. 

 
 

APROPRIAR-SE 
PROGRESSIVAMENTE DA 
IMAGEM GLOBAL DE SEU 
CORPO, CONSTRUINDO 

AUTOCONFIANÇA EM SUAS 
HABILIDADES FÍSICAS 

 

Tornar observáveis para a criança 
modificações corporais após 
exercícios mais intensos e mais 
calmos. Propor jogos que envolvam 
interação, imitação e 
reconhecimento de partes do corpo. 
Valorizar as conquistas corporais, 
incentivar as habilidades motoras. 
 

Percebe e identifica sensações 
físicas, limites e potencialidades de 
seu corpo. 

BRINCAR POR CONTA PRÓPRIA 
E 

INTERAGIR COM OS COLEGAS 

Organizar espaço, materiais e 
tempo para que a criança brinque 
diariamente. 

Brinca de faz-de-conta, só ou com 
seus pares, escolhendo temas, 
enredos, papéis. 

 
 

BRINCAR DE JOGOS DE 
CONSTRUÇÃO 

Fornecer materiais que favoreçam 
jogos de construção, tais como 
retalhos de madeira, material de 
sucata etc. Observar as 
brincadeiras para registrar as 
capacidades infantis ligadas à 
linguagem oral, às interações e 
socialização, intervindo apenas 
quando necessário. 

Constrói, só ou com amigos, 
estruturas de blocos de madeira, 
papelão, pano etc. para brincar de 
temas variados. 

Fontes: RCNEI, PCNS, OCPMSP 
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QUESTIONÁRIO PARA PERFIL DE PROFESSORES  
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DO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
    

 PARTE GERAL 

(1) Nome:......................................................................................................................................... 

        Idade:........................................              Sexo            (   ) Feminino                    (   ) Masculino 

 

(2) Nível de escolaridade (assinale as opções que representam a sua situação atual): 

(   ) Magistério de Ensino Médio                                          (   ) Ensino Médio regular    
             (   )  Licenciatura em .......................................................    (   ) Pedagogia    
             (   ) Outro curso superior. Qual? ..................................... 

(   ) Especialização em ......................................................  (   ) Mestrado     (   ) Doutorado 
 

(3) Nome da escola em que trabalha:............................................................................................. 
 

(4) Tempo de trabalho no Magistério: ................   Tempo de docência nesta escola: .................. 
 
(5) Tempo de docência no Ensino Fundamental I .........................................................................  

 
(6) Já trabalhou na docência da Educação Infantil?.................. Se sim, quanto tempo?................  

 
(7) No ano passado você atuou com  classe de 1º ano do Ensino. Fundamental de 9 anos? 

(    ) sim   (    ) não    Se não, que ano/série você trabalhou?.......................................................  

(8) Teve experiência antes com classes de alfabetização? 

(   ) sim   (   ) não   Se sim, quanto tempo?..................................................................................   

(9) A escolha de classe de 1º ano para atuar este ano foi uma opção sua? 

(   ) sim   (   ) não   Se não, que ano você gostaria de ter escolhido? ....................................... 
 

(10) Este ano, você participou de cursos e ou encontros de formação para professores de 1º ano 
oferecidos pela Secretaria de Educação? 

(   ) sim   (   ) não    Se sim, qual a carga horária?......................................................................  

(11) Você avalia que esse(s) curso(s) trouxe(ram) contribuições para a sua prática pedagógica? 

       (   ) sim   (   ) não   Por quê?....................................................................................................... 

(12) O que você avalia que mais contribuiu para o adequado desempenho de seu trabalho com a 
classe de 1º ano? (se for indicar mais do que uma alternativa, enumere os itens escolhidos 
colocando 1 para o aspecto mais decisivo e assim por diante (2, 3, etc). 

(   ) Os cursos de formação que já participou antes      (   ) O curso superior 
(   ) A formação no horário coletivo da escola               (   ) A própria prática já acumulada 
(   ) As orientações da coordenação pedagógica          (   ) Estudos e leituras individuais  
(   ) A troca de experiência com os colegas                   (   ) outro .............................................      

 

 

PARTE ESPECÍFICA 
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(1) Em sua opinião, deve-se ou não alfabetizar as crianças de 6 anos?   
        (   ) sim   (   ) não    
Porque: ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
 
(2) Você tem encontrado algum tipo de dificuldade pedagógica para trabalhar com as crianças 

de 6 anos no Ensino Fundamental de nove anos? (dificuldades para ensinar e não outras 
que certamente existirão) 

(   ) sim   (   ) não    

Se sim, qual (quais)?..........................................................................................................................  
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

(3) Você acredita que o ingresso das crianças mais cedo no Ensino Fundamental de 9 anos é 
uma medida que amplia as possibilidades dessas crianças prosseguirem estudos e 
alcançarem maior nível de escolaridade? Por quê?  

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
 
(4) Aponte, com um X, as atividades utilizadas por você e a frequência em suas aulas: 

 
ATIVIDADES 

FREQUÊNCIA EM AULAS 

NÃO 
USA 

DIÁRIA 
1X 

SEM. 
2X 

 SEM 
2X 

 MÊS 
1X 

MÊS 
OUTRO 

ESPECIFICAR 

LEITURA DE HISTÓRIAS        

DRAMATIZAÇÃO DE HISTÓRIAS        

CÓPIA DA LOUSA        

TREINO MOTOR        

ATIV.COM NOMES DOS ALUNOS        

ATIVIDADES COM VOGAIS        

ATIVIDADES COM O ALFABETO        

JOGOS DE SÍLABAS        

ATIV. COM LETRAS MÓVEIS        

LEITURA DE TEXTOS DE MEMÓRIA        

CRUZADINHAS        

ESCRITA ESPONTÂNEA        

 

(5) Que atividades você considera fundamental oferecer aos alunos do 1º ano? 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................  
 

(6) Quais as maiores dificuldades que você encontra para desenvolver o trabalho pedagógico 
com as crianças do 1º ano?  
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............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................  

(7) Há aspectos que você considera facilitador do trabalho pedagógico com as crianças do 1º 
ano?  

(   ) sim   (   ) não   Se sim, cite o principal..........................................................................................  

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
 

(8) De que seus alunos de 1º ano mais gostam em suas aulas? 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
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ROTEIRO DE QUESTÕES PARA A ENTREVISTA 
 

1. Para você, a entrada das crianças aos seis anos no Ensino Fundamental é 
uma medida positiva no processo de escolarização da criança ou não? Por 
quê? 

 
2. Em relação a prática pedagógica, qual o principal desafio do professor que 

atua com classes de 1º ano do Ensino Fundamental? 
 

 
3. Em sua opinião, quando deve iniciar, na escolaridade da criança, o ensino da 

leitura e da escrita? 
 
4. Como deve ser realizado o trabalho com a escrita nas classes de 1º ano?  

 
5. Quando é possível dizer que uma criança está alfabetizada? 
 
6. Nesta experiência com as crianças de seis anos no Ensino Fundamental, 

quais as dificuldades e quais as facilidades em relação ao processo de 
aprendizagem das crianças?  
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TERMO DE CONSETIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO 
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Eu REGINA CELIA DOS SANTOS CÂMARA, RG nº. 33.856.085-3, mestranda do 
Programa de Pós-Graduação Mestrado em Educação, da Universidade Metodista de 
São Paulo (UMESP), sob a orientação da Profª Drª Norinês Panicacci Bahia, 
proponho o desenvolvimento da pesquisa intitulada “A alfabetização e o Ensino 
Fundamental de nove anos: os desafios do 1º ano”, que tem por objetivo 
compreender os desafios enfrentados pelos professores do 1º ano do Ensino 
Fundamental de nove anos; como se apropriaram dessa proposição e quais os 
pressupostos, e/ou crenças que apóiam suas práticas de alfabetização com crianças 
dessa faixa etária. 

 

ESCLARECIMENTOS: 

1. A pesquisa não envolverá nenhum tipo de custo para os participantes. 
2. A participação nesta pesquisa é de livre escolha com a garantia de sigilo de 

identificação dos sujeitos que se dispuserem a participar e, ainda, retirar seu 
consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma.  

3. A participação na pesquisa não possibilita desconforto ou risco ao participante por se 
tratar de uma aplicação de questionário e realização de uma entrevista. 

 

São Bernardo do Campo,  8 de dezembro de 2011. 

___________________________________ 
Regina Celia dos Santos Câmara 

 
 

Consentimento do(a) participante 
 

_______________________________________ 
Nome completo 

 
________________________________________ 

Assinatura 
 

Local, dia, mês e ano. 
________________________________________ 

 
 
 
 
 

 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO(A) PESQUISADOR(A) 
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  Eu, Regina Celia dos Santos Câmara, RG nº 33.856.985-3, mestrando(a) do 

Programa de Pós-graduação Mestrado em Educação, da Universidade Metodista de São 

Paulo (UMESP), sob a orientação da Profª Drª Norinês Panicacci Bahia, proponho o 

desenvolvimento da pesquisa intitulada “A alfabetização e o Ensino Fundamental de 
nove anos: os desafios do 1º ano”,  com a realização de aplicação de questionário e 

entrevista (para a coleta de dados) para uma amostra de 20 professores da rede pública de 

ensino de São Paulo, declaro que: 

 - assumo o compromisso de zelar pela privacidade e pelo sigilo das informações que serão 

obtidas e utilizadas para o desenvolvimento da pesquisa; 

- os materiais e as informações obtidas no desenvolvimento deste trabalho serão utilizados 

para se atingir o(s) objetivo(s) previsto(s) na pesquisa; 

- os materiais e os dados obtidos ao final da pesquisa serão arquivados sob a 

responsabilidade da pesquisadora; 

- os resultados da pesquisa serão tornados públicos em periódicos científicos e/ou em 

encontros, quer sejam favoráveis ou não, respeitando-se sempre a privacidade e os direitos 

individuais dos sujeitos da pesquisa, não havendo qualquer acordo restritivo à divulgação; 

- o CEP-UMESP será comunicado da suspensão ou do encerramento da pesquisa, por meio 

de relatório apresentado anualmente ou na ocasião da interrupção da pesquisa; 

- assumo o compromisso de suspender a pesquisa imediatamente ao perceber algum risco 

ou dano, consequente à mesma, a qualquer um dos sujeitos participantes, que não tenha 

sido previsto no termo de consentimento. 

 

 

 

São Bernardo do Campo, 31 de outubro de 2011. 

____________________________________ 

Regina Celia dos Santos Câmara 
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TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 
 

 
 
ENTREVISTA PROFESSORA 1 
 

Inicialmente a entrevistadora conversa com a professora, diz que quer esclarecer 
algumas de suas respostas no questionário. 

R – Vou lhe perguntar algumas coisas. Aqui (no questionário) você diz que não foi 
você que escolheu o 1º ano. Você queria outra série? 

PROF.1 – É... por eu nunca ter trabalhado, eu tinha medo. 

R – Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que você acha das crianças 
terem começado mais cedo no 1º ano, com seis anos, é positivo ou negativo? O que 
você pensa sobre isso? Ter entrado com seis anos.. . isso é uma medida que é 
positiva ou não? 

PROF.1 – No começo achei que eles eram muito novinhos, depois que você começa 
a trabalhar com eles, é que você vê que eles têm, sim, capacidade para começar 
com 6 anos, de repente... até com 5 anos... 

R – Você sabe que eu estive o ano passado assistindo aqui, em Guaianases, um 
seminário em que três professoras de 1º ano estavam apresentando o trabalho? 
Diziam que no começo ficaram assustadas.  Que mais?... Você acha que foi 
positivo, que você aprendeu mais durante o ano, você disse que foi possível 
acreditar mais, o que fez você mudar, o que lhe foi dando essa crença que... Agora 
você diz isso: “até com 5 pode”, por que agora você acredita nisso? 

PROF.1 – É porque a gente no princípio achava que não, elas não têm capacidade, 
não vai conseguir... Mas, assim... depois que você começa a trabalhar com a criança 
você vê que ela tem tanta coisa para te [...] Você a está ensinando, ela está te 
ensinando, vai pegando sabe... aquela amizade com ela, muito legal! Fala: nossa! 
Não acredito que estou vendo isso, nem eu... sabe... acredito! Quando cato a 
sondagem deles assim, é muito interessante como eles estavam... aquela coisa... o 
caderninho deles não sabiam usar, de repente... já conseguem. Não são todos, 
lógico, mas a maioria. 

R – Você tem 26, você conseguiu quantos alfabéticos? 

PROF.1 – Eu tenho 26, tenho só 4 que eu não consegui. 

R – Esses 4 que não ficaram alfabéticos, você vê que avançaram? 

PROF.1 – Estão bem avançados, não é mais pré-silábico, está bem avançado, acho 
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que o ano que vem eles já começam já bem... 

R – Você está respondendo uma pergunta que eu tinha aqui: Se você acha que eles 
entrarem mais cedo, aumenta as chances deles no futuro? Então uma pergunta que 
tem aqui para você responder um pouquinho: Qual é a idade que você acha que dá 
para ensinar a ler e escrever? 

PROF.1 – Com cinco anos já dá para oferecer, as crianças de hoje são muito... 

R – E quando você considera que uma criança está alfabetizada? 

PROF.1 Quando eu considero? Ah! Quando ela começa, ela mesma a produzir 
uma... ela a partir daquele som ela consegue aprender, começa a formar a 
palavrinha ou então ela fica procurando “Prô está escrito isso aqui mesmo? “Aí a 
gente vai, senta com ela e diz: O que você acha que está? “Ah, eu acho, oh!”. Olha 
lá começa, sabe!... Ah! Eu gostei tanto, se eu pudesse só dava aula para o 1º ano 
(risos). Como é que é o medo da gente. Quando a Diretora me ofereceu esta sala, 
eu... ah! Meu Deus, não vou conseguir! 

R – Como eles chegaram?  Todos já sabiam o nome ou não? 

PROF.1 – Não, alguns não sabiam, as aulas começaram... finalzinho de fevereiro, aí 
quando chegou junho, assim... Ai, meu Deus! Estou me sentindo uma 
incompetente... só dez lendo... assim dava aquela angústia. Mas depois você vai 
ficando com eles... nossa! Você já está lendo, é uma coisa tão gratificante. É legal 
que a criança tem aquela coisa de gostar de ajudar o próximo... o amiguinho 
começa... não? É assim, coloque essa letra aqui... não vai ficar melhor? Então, 
essas coisas são muito boas. 

R – Para você o desafio maior mesmo, qual foi? ... O que você colocaria para um 
professor que está começando agora e fica receoso como você ficou? O que você 
colocaria para ele, que foi de fato o maior desafio, foi mais desafiador para você? 

PROF.1  Ah! Eu me assustei com tudo! No princípio, com os pais que eu não sabia 
como eram. Os pais de 2º e 3º  ano são diferentes, agem diferente, a cobrança é 
diferente.. Assim, no 1º ano... o que o pai vai cobrar de mim? O que vou falar para o 
pai,  que ele não aprendeu? 

R – E aí, como foi isso? 

PROF.1 – Eu achava que os pais já queriam logo no primeiro momento que já 
aprendessem a ler, depois, quando fomos conversando, deu uma boa melhorada. 
Percebi na segunda reunião que os pais começaram a confiar no meu trabalho, 
então agora... estou bem... 

R – Nas reuniões você ia explicando o trabalho? O que eles esperavam?   
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PROF.1 – O que era o trabalho... o que esperavam... eles falavam...  aí eu ia falando 
o que podiam esperar de mim, que precisaria ser uma troca, que tinham que ter em 
casa com o filho também, se começa um trabalho e não tiver uma ajuda da família, a 
gente vai perder, não vai conseguir no começo, o medo mesmo foi isso. Eu achei... 
esse projeto, não sei como chama... mas achei que devia ter explicado melhor para 
a gente, ter dado um curso... alguma coisa, igual quando teve o Letra e Vida... 
quando começou a mudar, foi muito bom o  curso Letra e Vida, se não a gente não 
estaria... 

R – Na verdade, PROF-1, o Ensino Fundamental de nove anos, não é um Projeto, é 
uma lei, uma lei federal que diz que o Ensino Fundamental deixou de ser de 8 anos 
e passou a ser de 9. O prazo para as escolas públicas foi 2010, no ano passado não 
tinha mais prazo, mas as particulares desde 2006 implantaram, e as escolas 
públicas ficaram até o último prazo... tiveram que implantar porque estavam no limite 
do prazo, mas não houve uma preparação dos professores. A minha pesquisa é 
sobre isso, como vocês professores lidaram com isso. Do ponto de vista do 
professor, como ele se sentiu... entendeu, como lidou com esses desafios... depois 
que passou um ano, uma coisa é conversar com você no começo, fevereiro, 
março.... você estaria de um jeito com certeza, e agora?  Na outra pergunta sobre 
uma atividade que você acha fundamental, eu pedi uma atividade que os alunos 
mais gostassem, você deu um monte. Eu queria que você definisse dessas, uma. 
Você colocou que eles gostam de tudo, mas dá para definir a que mais gostam? 
Tentar definir uma dessas? Você  colocou: leitura, hora da conversa, letras móveis, 
hora de brincar, atividade com desafio: cruzadinha e caça-palavras. Qual a que eles, 
mais, mais gostam? 

PROF.1 – Eles gostam mais da hora da conversa. 

R – Essa faixa etária gosta muito de conversar, não é? 

PROF.1 – Conversam vários assuntos, você traz, prepara uma coisa, eles falam 
outra, que viu na televisão, que prestou atenção no jornal. Você vem preparada para 
uma coisa, de repente eles falam outra, mas que também... 

R – Essa é uma atividade que é importante, às vezes, os professores das séries 
mais adiantadas não fazem, geralmente é os professores do infantil, 1º ano, isso 
está mais estabelecido... porque é um momento em que as crianças mais articulam 
a conversa e trazem coisas para contar...  

PROF.1 – Tem hora que eles acabam falando de assuntos de casa, parece que 
estão precisando desabafar, acabam falando do pai, da mãe dele, assim... mas fazia 
parte dele, às vezes, está precisando desabafar, eu gosto dessa parte.   

R – E eles gostam? A pergunta é o que eles gostam? 

PROF.1 – Gostam, gostam. 

R – Como iniciar esse trabalho, o que você diria para um professor que inicia o 
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trabalho? Que atividade você sugeriria para o início? 

PROF.1 – Sempre eu acho que com o nome deles, porque é fundamental. Você põe 
lá  a lista com o nome deles, até na hora de fazer a chamada, eles já sabem quem 
vai ser? Já está na sala montada, já começa uma referência do nome. 

R – Como vocês recebem as crianças aqui? Elas já vêm com mais ou menos 
informação da Educação Infantil? As tuas crianças fizeram ...ou tem alguma que não 
fez a Educação Infantil? 

PROF.1 – Acho que todas fizeram, alguns eram amigos de lá, falam: “Prô ele era da 
minha sala desde de lá”.  

R – E alguns deles, já sabiam o nome? 

PROF.1 – Alguns já, outros tive que ensinar, e tudo com a letra móvel, ajuda muito, 
a criança vai pegando a letrinha... faz o nome dela, às vezes, o nome dos amigos... 
vêem o nome escrito e dizem: “Olha seu nome aqui”, com o nome do amigo. 

R – E as maiores dificuldades, você já falou dos pais, teve mais alguma coisa nesse 
processo que você queria destacar? 

PROF.1 – Só que eu não tinha experiência, o resto não. 

R – Quando você colocou, aqui, escrita espontânea, você colocou diária. O que você 
está chamando de escrita espontânea? 

PROF.1 – Diária? 

R – Porque eu perguntei aqui (no questionário), com que frequência faz as 
atividades (lê a lista de atividades do questionário)? A escrita espontânea você 
colocou diariamente. O que você está chamando de escrita espontânea? 

PROF.1 – Nome, algumas coisas que escrevem... o que eles fazem por conta, sem 
estar pedindo. 

R – Ah! escrita que eles fazem por conta própria, sem ser pedido? Só para 
esclarecer, porque alguns professores chamam isto, escrita espontânea, às vezes, 
uma produção que as crianças fazem por conta delas, como produção não se faz 
diariamente... então é a escrita que a própria criança faz?   E nesse processo todo 
você achou que o HTPC e a coordenação trouxeram ajuda nos momentos que você 
tinha dificuldade? Tem mais que uma classe de 1º ano, aqui, não é? Eu vi que você 
colocou, aqui, que lhe ajudou: troca de experiência acumulada, leituras individuais, 
você fez Letra e vida. 

PROF.1 – Fiz vários cursos, às vezes, sinto até falta, porque sempre que tinha curso 
eu sempre participei, sempre gostei, agora, eu sinto falta desses cursos, a gente 
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tinha Ler e Escrever, eu dei aula, antigamente tinha sala de aceleração, uma vez por 
mês eu tinha curso, era muito bom, eu gostava muito! Mas, infelizmente parou. Mas 
aqui também eu gosto dessa escola, independente da diretora. A gente tem muito 
apoio pedagógico da diretora. Graças a Deus, a gente tem muito apoio aqui. Na 
formação eles estão sempre trazendo para a gente... sabe, então é bom isso! Ás 
vezes, você está com dúvida de algum aluno, você pode procurar que nunca fala: 
“Agora não!”. Depois. Na hora, diz: “O que foi?”; Diz “Ah! professora, está alfabético!” 
Já tira aquele... A gente é professor, mas não é dono do saber, a troca com o 
colega, de repente é uma “luzinha”. 

R – Você tem três anos nessa escola? 

PROF.1 – É. 

R – Era isso... Além do questionário, eu precisava conversar com você. Parabéns 
por seu trabalho! Você pretende no próximo ano trabalhar novamente com o 1º ano? 

PROF.1 -  Não, a gente no próximo ano pega a mesma turma, a diretora gosta 
assim. 

R – Ah! Dois anos? 

PROF.1 – É, depois volto para o 1º ano. 

R – Já fiz isso, é interessante, você conhece os alunos, já sabe o que aprenderam, 
já tem uma relação com os pais, é um ganho.  (se despedindo) Eu lhe agradeço, 
muito, muito! 
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ENTREVISTA PROFESSORA 9 

Inicialmente a entrevistadora conversa com a professora. A professora pede 
indicação sobre cursos de especialização em alfabetização que trabalhe com a 
metodologia do Programa Ler e Escrever. 

R – Você tem experiência com educação infantil, agora com o 1º ano é a primeira 
vez que você está? Com é esse 1º ano de seis anos. 

PROF.9 – Isso! Que peguei sala mesmo foi esse ano. 

R – A tua experiência maior é com reforço? 

PROF.9 – É (aponta para o questionário). Ah! Isso aí eu fiz tão rapidinho, estava 
indo embora... 

R – Por isso é legal você completar agora. A  pergunta é um pouco isso.... Essa 
medida de colocar as crianças com seis anos na escola, já, começar mais cedo... na 
verdade eles estão entrando agora no Ensino Fundamental de nove anos Você acha 
positivo ou não? Como você viu essa entrada? 

PROF.9 – Ah! Eu acho positivo, sim, porque se a criança tem potencial, eu acho que 
a gente tem que respeitar o tempo dela, mas se ela tem potencial para avançar, por 
quê não? Como as minhas crianças mesmo, alfabéticas mesmo, escrevendo 
bonitinho eu fechei com 11 crianças. 

R – Quantos alunos você tinha? 

PROF.9 – Trinta... fechei com... é que foi entrando, saindo... entrando e saindo, mas 
fechou acho com trinta e seis, na verdade trinta e quatro, porque  dois foram 
transferidos. 

R – Onze saíram alfabéticos? 

PROF.9 – É, alfabéticos mesmo, assim bonitinho, escrevendo, coisa linda! Uma 
pena que você num... não soube antes, senão eu teria guardado alguma coisa para 
você ver. 

R – E os outros? 

PROF.9 – Silábico-alfabéticos também tenho bastante. Na verdade eu só fiquei com 
um pré-silábico porque ele é especial, e um silábico sem valor porque ele é uma 
criança, inclusive eu conversei com a mãe, porque ela não está deixando... parece 
que ele não quer crescer, ele não quer crescer.  Então... ele...é uma criança que se 
nega a sair daquela... daquela infantilidade que a mãe colocou nele, porque ele tem 
os irmãos grandes demais, adultos. já, sobrinho, e ele tem os sobrinhos bebês, 
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então a mãe cuida dos bebês, e ele quer ser bebê também. Tanto é que ele vem 
para escola e chora na porta e fica lá “Ah! Eu te amo”, e beija a mãe e volta, e beija 
e volta. Eu tive até um papinho com a mãe, aí eu descobri que ele mama no peito, 
que ele toma mamadeira, que ele... ela o transforma num bebê. Eu falei, mãe deixa 
sua criança crescer, trabalha com ele como se ele agora fosse o homenzinho da 
casa, que ele vai lhe ajudar a cuidar dos bebês e não transformar ele num bebê 
igual aos outros, porque isso está atrapalhando no processo de alfabetização dele, 
que ele não quer crescer, ele se nega a crescer. 

R – Quando a mãe faz isso, eles ajudam, eles ficam até orgulhosos que estão 
crescendo, que podem ajudar...   

PROF.9 – Isso! É. Então os meus que eu descobri mais, foi mais por causa disso. 
Eu tenho alguns assim... que é silábico com valor, mas, assim... eu tenho que ter 
assim... aquela paciência, eles são incríveis porque...  eu falo que é incrível, coisa de 
professor alfabetizador. Criança que não gosta de copiar, criança que não gosta de 
ficar fazendo lição, eu também não sou professora de deixar muito... assim, eu dou 
para escrever, mas, assim, mais para...  eu conto historinhas para eles pensarem, aí 
eu vou escrevendo, eu sou escriba deles, aí eles copiam o que eu escrevi para 
poder dar a eles a oportunidade de escrever, mas eles não gostam. Mas, na hora da 
sondagem, eles se revelam, isso que eu acho interessante, viu?  Você pensa que 
ele... não está acontecendo nada, e na hora da sondagem eles se revelam 

R – Você faz a sondagem... ela lhe dá essa dimensão? 

PROF.9 – É muito gostoso... essa parte que é  gratificante ... que aí a gente diz 
assim: Ah, meu Deus! Porque tem hora que não dá uma sensação de... a gente tem 
a sensação... às vezes de impotência diante da criança. Ah, meu Deus! Será que eu 
não estou conseguindo nada, será que o erro está em mim...  você começa a se 
autoavaliar. 

R – É muito interessante... às vezes têm crianças que quando estão com bastante 
conflito se fecham um pouco, parece que parou, de repente, começa a escrever... 
parece que estava elaborando... 

PROF.9 – Eu tenho um, inclusive, na sondagem ele bateu como silábico com valor 
só que por eu saber a dificuldade que ele tem, porque ele é muito inseguro... e 
assim ele se revelou agora, no último bimestre, porque os outros bimestres todos ele 
era uma criança que apresentava assim...  um pouco de dificuldade de assimilação, 
então, eu tenho que estar sempre puxando por ele, estar trabalhando em cima 
dele... cuidando dele... então ele se revelou um pouco, agora, só que o interessante 
é que ele tem interesse, então eu aproveito esse lado, o interesse que ele tem, 
então ele se revelou agora silábico com valor, aí eu até fiquei... meu Deus, eu coloco 
ele com valor? Porque deu na sondagem silábico com valor, aí uma professora o 
pega o ano que vem, quando ela for fazer a sondagem, ela vai falar assim: “Essa 
professora...” Porque cada uma tem uma forma de... de... 

R – O legal é guardar. Eu falo que a gente tem que guardar algumas sondagens 
entendeu? Porque sempre tem assim... conversa. Estava assim, eu acho que 
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quando você marca que estava, você aposta na criança. 

PROF.9 – Isso! Uma coisa que eu admiro nele, que é uma criança interessada. Você 
vê que é uma criança assim... que ela apresenta um pouco ... cada criança tem o 
seu tempo, então o tempo dela é um pouco mais calmo, ele é mais tranquilo, o pai é 
tranquilo, então, ele é uma criança tranquila, então até no processo de alfabetização 
ele se mostra uma criança sem  pressa, entendeu? Então... 

R – Como você está falando, o interesse ajuda muito... 

PROF.9 – Isso, aí a gente tem que ter aquela paciência de respeitar o tempo dele, o 
jeitinho dele, então eu, eu assim... gosto muito dele, porque eu vejo o interesse nele, 
sabe? E eu tenho “meus pimentinhas” que, às vezes, parece que não têm interesse 
em nada, mas quando você faz sondagem, aparece o resultado, então é muito 
lindinho isso! 

R – Quando você acha, você considera que a criança está alfabetizada mesmo? 

PROF.9 – Bom, eu acho que a alfabetização ela é contínua, é constante, o 
letramento na verdade, mas para uma criança de 1º ano, é quando ela já... que nem, 
a gente considera alfabético quando ela já consegue ler. Eu tenho crianças que já 
lêem historias bonitinho, com pontuação, palavras complexas, então para mim essa 
está totalmente alfabetizada. 

R – Esse trabalho seu de leitura deve ter lhe ajudado muito (se referindo a uma 
maleta com livro para leitura em casa que a professora comentou antes da 
entrevista). 

PROF.9 – Esse trabalho da maleta de leitura... tenho uma mãe, se você ler aquilo... 

R – Eu quero ver depois. 

PROF.9 – Esse trabalho da maleta de leitura... tem uma mãe, eu tenho uma aluna que  
no início do ano ela era retraída, ela não socializava e ela era... por ser grandona, ela 
parecia a maiorzona da sala, é mais fortinha, grande, então,  ela se isolava, parece que 
ela...até para falar comigo ela... eu que ficava atrás dela, chamava ela de Julinha, 
mostrava aquele lado mais íntimo com ela para ver se ela se soltava . Menina! Essa 
menina me surpreendeu, assim sabe, eu fiquei...um dia na reunião de pais... Deus, foi 
tão lindo! Que chegou uma mãe, no dia da reunião ela chegou assim: “Ah, professora, 
fiquei frustrada”. Eu tenho até guardado o relatório dela, ali. “Ah, que  o Luan foi ler e ele 
não leu”. Eu falei, inclusive mãe eu preciso conversar com você. E na hora que ela falou 
isso, chegou a mãe da Júlia, “Professora eu preciso lhe dar um abraço, preciso lhe 
beijar, lhe abraçar, eu estou admirada com a Júlia, você não sabe o que aconteceu, 
menina por causa desse negócio da maleta de leitura dela, agora tudo ela quer ler, 
porque ela vai levar a maletinha, sabe o que ela me pediu no dia das crianças 
professora? Ela me pediu livros”, a mãe ficou besta. E eu nunca vi isso na minha vida. 
Foi Deus! Conversei com ela, disse: Mãe, o processo de alfabetização é um processo 
que tem que se tornar prazeroso, e não imposição, projeto a maleta de leitura, não é 
para a criança chegar e ler para você, você vai ler para ela e depois ele vai reproduzir a 
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história do jeito que ele sabe A maleta não é mágica para você pegar nela e chegar um 
filho leitor em casa não. É um estímulo para dar para ele o prazer da leitura e isso ajudar 
a ele no processo de alfabetização... 

R – É bacana que, além de você estimular a leitura, você faz os pais também se 
envolverem com esse processo. 

PROF.9 – Eu falei isso: para eles o processo de alfabetização é a coisa mais 
importante, quando eles começam a descobrir as palavras, que nem eu tinha ali a lista, 
tirei porque ela começa a se soltar, tinha os dias da semana. Ai quando eles começaram 
a perceber “Olha professora!”. Eu fazia o ritmo de “musiquinha” segunda-feira... terça-
feira... assim brincando para eles lerem. Eles: “Olha professora que engraçado, o final é 
tudo feira, escreve tudo igual”. Quando eles olharam aquela lista ali, tem um monte de 
Henrique. Eles começaram a observar; “Olha professora o Marcelo tem Henrique, o 
Pedro tem Henrique..”. Começaram a observar que o segundo nome dos coleguinhas 
eram semelhantes. Então, assim, a gente fica “corujinha” de ver que eles estão.... Eu 
gosto de inventar “musiquinha”, porque eu gosto de música (risos). 

R – Você tem jeito para essa faixa etária, não é? (risos) 

PROF.9 – Ah! Eu adoro! Amo de paixão (risos). Porque assim eu gosto de artes. Na 
Educação Infantil eu tenho que me policiar porque tudo eu envolvo artes, e aqui no 
Fundamental, eu tenho que respeitar, porque eles têm o especialista, eu crio o meu 
recurso com eles. 

R – O projeto da maleta você começa quando? Em que mês? 

PROF.9 – Aqui nessa escola eu comecei no 2º semestre. 

R – Deu tempo todo mundo levar? 

PROF.9 – Deu, eu ia fazer a segunda rodada, mas não deu tempo. 

R – Na maleta vai o quê? 

PROF.9 – Vai o livro a escolha deles, eles escolhem o livro... só que eu observo muito 
quando eu não gosto da leitura, porque tem uns livros muito pobres, sem graça, eu sou 
um pouco “chatinha” para isso, aí, eu falo: Por que você não escolhe outro? Aí eles 
escolhem, levam o livro, coloco na maletinha lápis de cor – tem criança que não tem em 
casa, e coloco a folha do relatório para os pais preencherem e um caderno de desenho, 
aí quando eles me trazem, eu tiro o desenho, porque corre o risco do próximo 
coleguinha estragar o desenho do anterior, então quando volta, eu tiro o desenho e vou 
guardando comigo.  

R – Deixe-me ver... aqui no meu roteiro... Para você, o que você diria para um 
professor, professora que vai iniciar com o 1º ano, o que você diria que é mais 
desafiador, qual o maior desafio com a criança de seis anos?  
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PROF.9 – Em primeiro lugar, ela não pode se incomodar com aquele... porque a 
criança de seis anos é natural falante, ela é curiosa, ela vem perguntar, toda hora... 
“Prô, prô?” Toda hora ela quer saber. Não pode se incomodar, como no momento 
em que você dá uma atividade, você quer que as crianças fiquem robotizadas, 
porque eu observo quando eu dou uma atividade, explico o que eu quero e os deixo 
à vontade um pouquinho, eu observo que fica aquele barulho dentro da sala, mas 
não é uma conversa aleatória, eles pegaram a folhinha da atividade e estão ali 
conversando, trocando ideia com o coleguinha, para ver se o coleguinha sabe 
ensinar a ele, então não pode ser uma pessoa que se incomoda com barulho. 

R – Você está dizendo que não pode achar que as crianças só aprendem se 
estiverem todas sentadinhas... naquela posição, sem poder se mexer. 

PROF.9 – A gente sabe separar o que é o barulho, o que é bagunça e o barulho da 
aprendizagem. Que eu acho que no momento que dei para eles uma atividade e eles 
começam a trocar informações entre si, estão aprendendo. Uma pessoa que se 
incomoda... ela não vai ter um bom resultado no trabalho dela. 

R – Você está trazendo uma coisa interessante, tem um movimento natural dessa 
faixa etária que o professor precisa saber disso, não pode tratar a criança como se 
já fosse adulto? 

PROF.9 – No meu parecer, a minha sala é falante, é barulhenta porque as crianças 
estão muito interessadas em querer aprender, isso para mim não é incômodo, talvez 
no parecer de outro professor não seja igual.  

R –  Como fazer um combinado que as crianças se movimentem na sala 

PROF.9 – Eu tenho combinados com eles.  

R –  Eu falo... É importante os professores trocarem mais.. a saída... o jeito que cada 
um tem para ... tem uma coisa que você tem combinado, que procedimentos você 
usa para conseguir manter as crianças num certo controle? Porque, ao mesmo 
tempo em que eles estão livres, eles estão sobre controle. É um espaço de 
aprendizagem que, ao mesmo tempo em que estão em movimento, elas precisam 
aprender. 

PROF.9 – Eles, eu observo, respeitam direitinho. 

R – É muito legal, você tem um olhar para outras questões que não é só da 
aprendizagem, que faz parte do desenvolvimento integral da criança, que é isso. 
Deixe-me ver... aqui... das coisas que conversamos (olhando o questionário), já 
conversamos um monte. Em relação ao trabalho com a escrita, especialmente, até 
porque você tem uma experiência também com a Educação Infantil, quando você 
acha que deve iniciar esse trabalho, com a escrita mesmo, a partir de quando? 

PROF.9 – Olha, eu tenho uma visão que tudo vai do interesse da criança, eu tenho 
que aproveitar as oportunidades que ela me der. Tem criança que é muito novinha e 
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tem interesse, outras já mais velhas que não têm interesse. Aquela que não têm 
interesse, eu tenho que estimular a ter, e a que tem eu tenho que aproveitar aquilo.  
Então eu tenho essa visão. Dou aula para Educação Infantil, as minhas crianças de 
três anos, eu coloco o nome delas, a letrinha delas. Eu, na minha visão, é...  eu fazia 
a chamada com os nomes... (mostra material dos alunos). 

R – Para o próximo ano, você quer trabalhar com o 1º ano? 

PROF.9 – Eu quero. 

R – Parabéns pelo seu trabalho! 
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ENTREVISTA PROFESSORA 13 

A entrevistadora conversa com a professora sobre a pesquisa, em seguida, inicia as 
perguntas. 

R – O que quero conversar com você é sobre... essa medida... a nova lei que cria o 
Ensino Fundamental de nove anos, essa possibilidade das crianças entrarem na 
escola com seis anos. O que você pensa dessa medida? Você acha que é uma 
medida positiva ou não é? O que você pensa disso? 

PROF.13 – Como eu já havia respondido no questionário, eu acho que não interfere 
tanto, tem criança que tem... facilidade para aprender e têm crianças que levam um 
pouco mais de tempo para poder aprender, para se desenvolver e tudo, então acho 
que isso não interfere tanto. Mas, assim, a medida eu vejo positiva, porque...  porque 
através do lúdico você já pode estar ensinando para as crianças algumas coisas... 
como eu também havia mencionado no questionário, a respeito do espaço, eu acho 
assim, o que foi negativo, é porque nós não havíamos tido preparação para receber 
essas crianças, então, assim, o espaço físico, alguns materiais ficaram a desejar, 
então nós não tínhamos como suprir essas necessidades das crianças, porque é 
bem lúdico mesmo. Trabalhar com o 1º ano, eles aprendem através do lúdico, então 
jogos, brincadeiras, aquele faz de conta deles, é o cantinho da leitura, é o cantinho 
do brinquedo, só que faltou muita coisa, então, assim... até devido à quantidade de 
alunos que nós tínhamos na sala, porque inclusive... 

R – Você tinha quantos alunos? 

PROF.13 – Trinta e quatro alunos, mas cheguei a ter trinta e oito alunos frequentes, 
é que foram alguns transferidos. Então...  essa sala é minha à tarde (mostrando a 
sala), e assim... a disponibilidade da sala era essa com mais carteiras, porque 
retiraram algumas, e todos os dias esta sala estava lotada, inclusive essa fileira 
daqui, e aquela atrás, é que eles tiraram algumas carteiras, mas eram alunos 
frequentes, uma sala lotada, então, assim...  não havia disponibilidade para você 
fazer uma dinâmica por conta do espaço, às vezes, não dava para usar o pátio por 
conta das professoras de Educação Física também, então tinha que adequar o 
horário, então se quisesse fazer uma atividade diferenciada, nós tínhamos que já 
combinar, tudo certinho, para tudo dar certo para levar as crianças, então... porque 
fica complicado essa sala, ela não é uma sala apropriada. 

R – Como você pensava no início, em relação à aprendizagem dessas crianças? 
Como você pensava em fevereiro, março? O que você achava que ia conseguir e o 
que você pensa agora? Se mudou um pouco ter trabalhado um ano com eles, 
mudou o quê? O que você acha da condição dessas crianças, mudou ou não? 

PROF.13 – Não, não. O meu pensamento quando eu havia estado com eles em 
fevereiro, eu sabia nitidamente que o meu trabalho seria alfabetização mesmo. 
Então o meu papel era alfabetizar, até porque a gente já sabia que não havia 
espaço, nós não teríamos material suficiente para trabalhar com eles, então era uma 
questão de você organizar o seu trabalho e adequá-lo, à medida que achasse 
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necessário. Então, assim, alguns jogos eu fiz na sala, comprei alguns jogos por 
minha conta própria, comprei uns jogos, deixei ali dentro do meu armário, eles 
pegavam... jogo da memória... têm vários joguinhos bacana ali, porque eu tinha que 
proporcionar a eles uma aula diferenciada, um...  vamos supor, vamos trabalhar as 
duas primeiras aulas leitura, isso... vamos brincar no final da aula, dar um espaço 
para vocês. 

R – Nesse sentido, você acha que para um professor trabalhar no 1º ano, ele precisa 
de um perfil? Que características que precisa ter um professor dessa faixa etária, 
para trabalhar com essa faixa etária? 

PROF.13 – Eu credito que o professor tem que ser dinâmico, para trabalhar com 
eles tem que ter dinamismo. Não pode ser aquela coisa parada, mesmo porque eles 
não se concentram por muito tempo, e a gente sabe porque, porque foi interrompido 
um ciclo deles dá última fase do “prézinho”, e tal. Então, não adianta... crianças de 
seis anos não vão ficar sentadinhas, bonitinhas, esperando as quatro aulas passar e 
só copiar da lousa. Não, você tem que oferecer muito mais para eles. Como eu 
disse, tem que se voltar para o lado lúdico. Então, quando você quer trabalhar 
alguma coisa, tal... faz um jogo, elabora... pega material da escola... Quantas vezes 
eu não peguei papel pardo fiz brincadeiras com eles? E assim... eles foram 
aprendendo. 

R – Deixe eu lhe perguntar: você falou assim: “foi interrompido um ciclo deles”. 
Então eles deviam ficar lá. Se não tivesse o Ensino Fundamental interrompido, eles 
teriam vindo com sete anos. É tão diferente a criança de sete anos? Com relação a 
isso que você está falando, ter também atividades que sejam mais lúdicas, será que 
é tão diferente?          

PROF.13 – Não, mas... É que eles já têm...  a família já tem a ideia que ao entrar na 
1ª série é diferente... Então eles já têm uma preparação antes, então quando 
chegam aqui já sabem que é bem diferente do “prézinho”. Não que o professor não 
possa trabalhar com jogos, acho que vai do 1º até 5º ano. Acho que, assim... jogos 
incentivam, ajudam muito, principalmente, alunos que têm dificuldades. Você pode 
fazer jogos de Matemática, você pode fazer jogos de Português... de 
conhecimentos... coisas que eles gostem. Então dá para elaborar muita coisa. Então 
é assim, no 1º ano nós temos um olhar diferenciado, porque eles estão chegando 
agora, é um ambiente diferente. Eles têm contato com outras crianças de outros 
tamanhos, de outras idades... então... é assim... por isso, que nós temos esse olhar, 
um olhar mais cuidadoso e da forma como você acolhe essas crianças também, 
porque é isso que vai marcar o início deles para o Ensino Fundamental. 

R – Você está falando justamente o que eu tinha perguntado sobre o perfil. Esse 
professor tem que ser um professor com essas características, ter um olhar 
diferente, que tenha uma maneira de ver diferente... ter esse cuidado por que não 
pode tratar? 

PROF.13 – Exatamente. Você não pode tratar uma criança de seis, como se ela 
fosse da 4ª série, não pode. Você precisa ter todo o cuidado... a abordagem com as 
famílias...  
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R – Você falou que no começo você já sabia... a ideia era alfabetizá-los. Você 
conseguiu que resultado? Quantas crianças você conseguiu? 

PROF.13 – Bom eu não tenho assim em média a quantidade, mas a metade da sala 
está alfabetizada e o que ficou para traz são silábicos alfabéticos.  

R – Você conseguiu um bom resultado. Essas crianças vão... que vão (olha para o 
questionário). O ano passado você tinha o 2º ano, é o primeiro ano que você está 
com esse Fundamental de nove anos, não é? 

PROF.13 – É que o ano passado foram feitas quatro salas de 1º ano, inclusive a 
minha era, fiquei três meses com eles, depois a minha foi transformada em 2º ano 
por conta de um erro que ocorreu, tivemos que fazer um replanejamento, ficaram 
duas salas de 1º anos e duas de 2º anos. 

R – Eu fiz uma pergunta aqui (no questionário), sobre o que os seus alunos mais 
gostam em suas aulas. Eu queria que você tentasse eleger uma. Você colocou 
várias: momento da leitura, de letras móveis, de cruzadinha, de caça-palavras, 
atividade de pintura. Você colocou aqui várias. Consegue eleger dessas qual a que 
eles mais gostam mesmo? 

PROF.13 – Mais é o momento da leitura, eles gostam. 

R – É muito interessante como a leitura... Tem um texto de um psicanalista, que ele 
fala que essa leitura dos contos de fadas, principalmente, não sei se você já viu falar 
do Bruno Bettelheim.  Ele fala que a leitura dos contos de fadas tem para a criança o 
mesmo efeito que para um adulto tem uma análise, a criança se identifica com um 
personagem... e aquilo faz um bem para ela, que é por isso que, às vezes, ela quer 
que você leia várias vezes o mesmo conto, ele diz que o que você tem que fazer ou 
o pai, a mãe, é ler quantas vezes ele pedir, sem tentar entender o porquê, mas que 
aquilo está ajudando a criança a fazer algumas elaborações, que do ponto de vista 
da análise é muito interessante. 

PROF.13 – É isso ocorria mesmo, aqui na sala. Então quando eles achavam uma 
leitura que chamasse bastante a atenção deles, então eles pediam: “Professora lê 
de novo para gente”. Então eu fazia de novo a leitura. 

R – Eu estou com um neto de 6 anos, é assim, desde muito pequeno...  

PROF.13 – Eles não enjoam. Você terminou de ler, abriu para socializar a história, aí 
eles pedem para você reler. 

R – O que você considera... estar alfabetizado para você? O que você considera, 
quando a criança está alfabetizada? 

PROF.13 – Quando a criança tem autonomia de leitura, de escrita, e ela passa a ser 
independente, começa a escrever sozinha, já tem autonomia para ler, então ela já se 
sente mais segura. 
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R – E assim... vamos imaginar que um colega seu pega uma classe de 1º ano agora 
e fica apavorado, porque não tem experiência. O que você diria para ele que é o 
maior desafio do trabalho de um professor de 1º ano? 

PROF.13 – O que considero como um desafio, que eu encarei como um obstáculo, 
foi encarar uma sala de 1º ano com a quantidade de alunos que tinha, porque eles 
necessitam muito de você, então não é uma sala que você dá seus conteúdos, que 
você chega na sala dos professores e diz: “Ah! Hoje eu dei meu conteúdo... quem 
aprendeu, aprendeu”. Não! Por isso eu falei: o educador, o professor que pegar uma 
sala de 1º ano tem que ter um olhar diferenciado. Têm crianças que têm suas 
peculiaridades, têm aquela necessidade de estar perto de você, até se sentir 
segura... tem tudo isso. Então, assim, a quantidade de alunos, eu acredito que foi 
um grande obstáculo. Lotou as nossas salas, até o começo do ano, eu tinha 40 
alunos mesmo na lista, até fazer remanejamento, fazer transferências para outras 
escolas e tal, então até conseguir chegar aos 34 foi muito difícil. Eu acho que o ideal 
para uma classe de 1º ano, o máximo seria 25 alunos, seria o ideal para a gente 
poder trabalhar. Porque aí a gente podia dar atendimento individualizado. Tem 
criança que caminha sozinha, ela pega uma certa segurança, uma confiança em 
quem está ali na sala, aí ela caminha sozinha, mas têm crianças que, ainda passado 
algum tempo, ela ainda necessita da sua ajuda, ela ainda necessita de você passar 
mais confiança para ela, de você ficar ali do lado... 

R – E o que é facilitador no trabalho com essa faixa etária? 

PROF.13 – Olha, eu acredito que... como eu falei, o dinamismo e o lúdico, estão ali, 
aliados. Então é uma faixa etária que qualquer brincadeira que fizer, desde uma 
brincadeira da nossa infância... se você for trazer para ele... então é assim, o 
dinamismo e o lúdico... é tudo junto, eles caminham juntos. Não tem como você 
entrar numa sala de 1º ano e falar que não vai trabalhar o lúdico, é o que mais exige, 
é o lúdico mesmo, é necessário. 

R – Eu lhe agradeço.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 133 

 
ENTREVISTA PROFESSORA 14 

Eu preparei algumas perguntas, daquilo que eu gostaria de saber. O tempo... você já 
deu aula na Educação Infantil? De certa forma você já teve contato com criança de 
faixa etária menor. 

PROF.14 – O contato foi pouco, um ano. Porque eu fui contratada, o contrato era 
para terminar em outubro, mas Kassab adiou até dezembro, então ficamos lá 
praticamente um ano e dois meses. 

R – Com o 1ª ano de Ensino Fundamental, esse foi o primeiro ano? O ano passado 
você não trabalhou com 1º ano? 

PROF.14 – O ano passado eu tinha a 2ª série, o ano passado... 

R – Mas você tem experiência com alfabetização? Você colocou aqui... 

PROF.14 – Sim , eu gosto de alfabetização. 

R – Você só não colocou quanto tempo você já trabalhou com alfabetização...  

PROF.14 – Olha, eu já tenho 15 anos de Magistério, durante sete anos, mais ou 
menos, eu fiquei como eventual, eu comecei aqui em 2006, depois que eu sai, fui 
para duas escolas diferentes, voltei, mas, assim ... praticamente, quase sempre foi 
alfabetização, porque você pega alfabetização antes, não só na 1ª série, mas na 2ª, 
na 3ª, você está sempre trabalhando, mas, especificamente pode se dizer uns 
quatro, cinco anos. 

R – Então, eu queria saber com relação a essa entrada das crianças mais cedo, 
essa antecipação para as crianças entrarem aos seis anos no Ensino Fundamental, 
eu queria saber se você acha essa medida positiva ou não e por quê? Você acha 
que favorece ou não? O que você pensa disso? 

PROF.14 – Eu acho positivo, sim. Porque hoje a criança está muito... muito esperta 
em tudo. Então... é muito fácil de lidar com a criança, é claro que não... que não é 
cem por cento, nada a gente consegue cem por cento. Mas eu vou falar da minha 
sala, dessa daqui que foi o 1º aninho. No início do ano eu tinha crianças muito 
pequenininhas, que eu tinha que colocar pilhas de livros na carteira, porque ele não 
conseguia nem alcançar, então fica muito tempo na carteira? Fica. Tinha que ter 
assim... alguns lugares mais amplos para a criança...  Tinha... Infelizmente o nosso 
parque não deu para funcionar este ano, esperamos que o ano que vem, sim, para 
você não ficar só na carteira. Os livros? Os livros vieram muito atrasados. Esses 
livros teriam que ter vindo logo no começo, eu penso assim. Apesar, que você não 
trabalha só o livro. Você trabalha o lúdico, a roda de conversa... você faz de tudo um 
pouquinho, justamente para não estressar o pequenininho que está chegando no 1º 
ano, para começar a adaptação. Mas, assim... valeu a pena? É válido, com certeza, 
porque eles são muito espertos. Eu tiro por essa sala que eu só tinha duas 
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criancinhas aqui que mais ou menos sabiam o nome e as letrinhas do alfabeto, 
porque as demais eram todas pré-silábicas, todas. Você tinha que pegar na 
mãozinha para aprender a segurar o lápis, porque mal seguravam o lápis na mão. 
Se você punha as letrinhas para escrever o cabeçalho, que nas minhas reuniões eu 
falei tanto de cabeçalho para os pais, que não é fazer por fazer, a gente tem tanta 
informação num cabeçalho que a criança já vai se adaptando, então eu bati muito 
em cima do cabeçalho. Depois da nossa rotina, depois do ouvir histórias da 
professora, deles participarem... Quando no decorrer dos meses as crianças já 
participavam, já perguntavam: "Mas o que é isso?”.  Então é assim, tem aquela que 
chegou mudinha, entre aspas, não se enturmou muito, tem algum problema... então 
a gente convocou, têm vários que estão em processo de saúde agora... fazendo 
tratamento psicológico. O Kelwin, psiquiatra... que foi um caso sério, foi assim...  
extrapolou! Mas graças a Deus, no final, ele mesmo... ele questionava: “Posso levar 
o livro hoje?” Pode!  “Hoje eu vou ler para minha irmã” (a irmãzinha pequenininha). 
No outro dia: “Eu vou ler para minha mãe”. Ótimo Kelwin! “E quando quero ler na 
sala?”. Pode!  Então ele queria ler para a turma, e aí ele... quando ele também 
percebia extrapolava, fazia aquele barulho, que ninguém... eu não conseguia 
trabalhar; porque ele agarrava, ele gritava, jogava as coisas. Está vendo Kelwin que 
é duro, agora você percebe. Está vendo como é importante quando alguém lhe 
ouve, te acompanha, olha que lindo! E depois batiam palmas, e nisso foi 
incentivando um, foi incentivando o outro. As crianças mesmo perceberam o jeito 
que ele era e como estava ficando, então acompanhou, foi naquele ritmo gostoso! 
Então é válido nove anos? Com certeza. 

R – Você terminou com quantos alfabéticos? 

PROF.14 – Olha, sabe que... eu não contei direito, eu coloquei silábico-alfabético 
para dois alunos que se a coordenadora... na hora que ela pegar, (risos) ela vai 
brigar comigo. Porque ela diz que eu sou muito pé atrás, mas assim... pela 
participação, eu pus no silábico-alfabético para tudo. Agora o Walace, o Walace eu 
deixei silábico com valor, porque agora que ele está começando a acordar, e 
realmente é silábico com valor. O Gustavo que pediu o ano inteiro “fono”, agora que 
a avó...  (são crianças que moram com avó, estão sem a mãe, vêem a mãe uma vez 
por mês, quando vê... é aquele problema de casa também). É tanto que na nossa 
avaliação, agora, nós estamos fazendo... eu coloquei sim, eu não dei muito bom 
para os meus pais porque tem que rever isso, eu tenho pouco acompanhamento de 
pais, então... é como a gente fala, às vezes, só tem nós aqui, ou os pais trabalham, 
estão muito ocupados, não têm tempo, ou sei lá, cada um tem um motivo. 

R – Você tinha quantos alunos?    

PROF.14 – Eu tinha 33, depois tinha um abandono, ficou com 32, deu outro 
abandono, que o menino morava em frente a escola, tinha mais de 80 faltas. E 
chamamos o pai, sabe? É problema de família, é problema de droga, então o 
menininho... assim,... muitas vezes, vinha a coordenadora veio tentou conversar 
com ele, e ele olhava para sua cara e dizia; “Eu não faço nada!”. Mas aquele 
menino, sabe duro? Duro! Frio! Que nem com carinho, nem com jeitinho, você 
conseguia com que ele fizesse nada e não fazia? Até que uma vez, a avó 
questionou que eu não dava nada. Gente, mais a matéria eu dava, dava uma 
folhinha para ver se alguém tentava e ajudava em casa, ele rasgava. Não! A avó só 
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veio uma única vez. Não foi nem para mim. Eu não sei se ela veio, se ela ligou para 
a escola...   o pai a gente chamava, porque, às vezes, ele extrapolava, assim o jeito 
dele. aí o pai vinha, conversava... “Mas eu vou lhe bater”. Não é assim, pai, vamos 
conversar, ele é pequenininho ainda, ele vai entender. Falava muito mal da mãe 
para ele, então você vê que ele tem ódio da mãe, porque não vivem juntos, vive com 
o pai e a avó, até aí? Viver com o pai e a avó está ótimo! Mas fazer a cabeça da 
criança para o lado negativo, não está certo! E ele a gente sentia que é revoltado. 
Então, agora, no final deu 29 dias consecutivos de falta já ia para trinta, no 
abandono, quando mataram o irmão do pai, aí ficou todo aquele tempo, foi no tempo 
que eu peguei licença, fiquei 12 dias de licença porque eu fiz cirurgia das varizes. 
Quando eu voltei, tava o menino, mas ele vinha, mas vinha um dia, faltava 10, 12, e 
assim foi. Quando teve a reunião de pais, a semana passada, foi aí que o pai veio, a 
ficha já não estava mais comigo, eu falei, vamos para a Secretaria, vamos 
conversar. Então, aí... Isabel já conversou e tal. Porque pode voltar, então colocou 
de novo na lista. 

R – No 1º ano? 

PROF.14 – No 1º aninho, não dá . O que vamos fazer, como vamos para o 2º ano, 
não dá para carregar um problema. 

R – Finalmente, com quantos alfabéticos você ficou? 

PROF.14 – Só alfabéticos? Se eu não estou enganada, 23; se você quiser eu dou 
uma olhada. 

R – Não... 

PROF.14 – E dois silábico-alfabéticos, uns 4 silábicos com valor e um único, esse eu 
deixei... nem sem valor, deixei como pré. Até a coordenadora falou; você não quer 
rever? Mas eu deixei, foi uma criança problemática o ano inteiro, ele já apresentou 
problemas de saúde desde a pré-escola, mas a mãe não aceitou que ele tinha 
algum tipo de problema, nunca aceitou, agora que a mãe está levando ao psicólogo, 
ele precisa de fono, de psicólogo, então está aí a sondagem dele (mostra a 
sondagem – a escrita da criança). 

R – Esses encaminhamentos precisam ser feitos ? Por que ajudam logo? 

PROF.14 – Tem, a gente chama, a gente encaminha... 

R – Na verdade eu estou perguntando isso mais de interesse, não é nem da 
pesquisa, é que eu fico interessada em saber quantos estão alfabéticos pelo seu 
trabalho. E aí, você falou um pouco da questão que é positiva as crianças entrarem 
com seis anos na escola... e com relação ao professor, o que você acha? Que perfil 
precisa ter o professor para trabalhar com essas crianças? Como podia ser? Qual 
seria a característica para ser favorável? 

PROF.14 – Uma coisa que eu acho que seria muito favorável é uma quantidade 
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menor de alunos em sala, isso faria muita diferença. Você fala, assim: “Mas se tirar 
cinco resolve?” Ajuda. Não vou dizer que resolve, mas ajuda. A minha lista era 45 
alunos, mas 10 nunca apareceram. Depois tinha 34; um foi para Bahia acabou 
ficando 33; uma deu abandono, mas entrou mais um. Então você acaba ficando com 
bem mais de 30, é bem mais difícil. O 1º aninho é a base, então, se você trabalha 
bem agora, essa criança... é a mesma coisa que você pegar uma plantinha 
pequenininha e cuidar dela. 

R – Me fale o seguinte... a classe... você disse... uma característica dela é que ela 
tivesse menos alunos. Concordo com você. Agora com relação ao professor, porque 
tem professor que trabalha melhor com adolescente... com criança... para trabalhar 
com essa faixa etária como precisa ser o professor? Como você mesma vai 
contando, os cuidados que você teve com essa criança... isso é um perfil que você 
tem, todo mundo tem isso? Então, como você acha que tem que ser esse perfil? 

PROF.14 – Eu vou falar por mim, eu gosto muito de trabalhar com os pequenos. Em 
todos esses meus anos aí, eu trabalhei substituindo, eu trabalhei pouco tempo com 
4ª série e 3ª, foi sempre de 2º ano para baixo. O carinho que tem que ter, porque na 
sala você sente que é para eles... e para mim, você é um professor, um amigo, uma 
mãe, uma avó, na minha idade, que fui avó faz uma semana hoje. Você tem todo 
aquele carinho especial. Às vezes, você se sente brava, você fala bravo, você tenta 
chamar a atenção? Sim, também. Mas se a gente... vai tentando de todas as formas 
para que você consiga um bom trabalho, como eu sempre falava para eles: Olha no 
dia que estou falando com vocês e estou falando brava, entre aspas, é para vocês 
verem que eu quero seu bem, um dia vocês vão reconhecer, agora vocês não vão 
entender, vão achar a professora chata. Eu posso ser chata, mas vocês vão 
reconhecer um dia. Antigamente, eu trabalhava com projeto de recuperação, a gente 
tinha na oficina muitos encontros. Essa parceria é muito boa. Aqui nessa escola, 
trabalhamos as três (fala das três professoras de 1º ano da escola), então essa troca 
de professor é muito boa. A gente tinha que ter um momento mais para gente, sabe? 
Mais ainda às vezes, você está fazendo uma coisa, pensa que está certo, aí você 
ouve a colega falar, você revê suas ações. Como minha diretora fala, às vezes, você 
pensa que está no caminho certo e não está. Às vezes, uma coisinha que você 
muda, pronto! Então eu acho assim. Foi adequado os móveis que vieram para a 
sala, no meu caso, em alguns não foi, porque temos uma diversidade grande, como 
tinha crianças grandonas e crianças pequenas, uma área para a criança poder 
brincar, temos sala de vídeo, também? Temos! Temos sala de leitura? Temos. Sabe 
criar um espaço para a criança poder mais... se soltar um pouquinho mais, porque o 
horário não é tão longo, às vezes, você queria que tivesse mais tempo de horas de 
aula, às vezes esse tempo de sete ao meio dia é pouco, passa rápido porque é 
começo, é tudo devagar e, às vezes, a gente fica ansiosa. Aí! meu Deus, está 
chegando o meio do ano, eu não estou com muita criança alfabética, é obrigatório 
alfabetizar no 1º ano? Mas, agora, você vê no final que alfabetizou tanto! Que glória! 
Como eu falei para os pais, todo mundo tem defeito, ninguém é perfeito. Eu sempre 
abri minha reunião com críticas negativas e positivas, desde que venha primeiro 
falar comigo, se eu não resolver, minha direção está aí, minha coordenação está aí, 
pode falar, porque eu sei que eles vão me chamar, porque a gente, a gente vai 
conversar, agora conversinhas paralelas não adianta de nada, mas eu quero, sim. 
Eu não tive muita presença de pais, e isso atrapalha, porque aquela criança bem 
assistida em casa é outra coisa. 
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R – Eu perguntei isso, porque quando você fala que tinha criança pequena que 
precisou botar os livros para apoiar as pernas... é um perfil seu... de olhar para isso 
e cuidar disso. Dependendo do professor, ele nem olha para isso, nem vê que o 
menino está com a perninha... na verdade... nessa faixa etária têm coisas que você 
quer que eles aprendam, e têm outras coisas que são do cuidar, dessa relação... 
que faz a diferença. 

PROF.14 – Faz diferença. A criancinha chega quer lhe contar alguma coisa, como 
você não vai ouvi-la? É aí que, às vezes, a sala está “pegando fogo”. Por favor, 
gente... um minutinho! É por isso que falei da quantidade de alunos, com menos 
alunos, você consegue dar uma atenção melhor. 

R – Uma pergunta que eu tenho para você é sobre o desafio. Qual o maior desafio? 
Você colocou o número de alunos. O que você colocaria como maior desafio para 
realizar esse trabalho com 1º ano? 

PROF.14 – Que a gente tivesse mais brinquedos lúdicos, é difícil sem brinquedos. 
Aqui as crianças pegavam estojos, enrolavam na blusa e faziam de “nenê”, eu acho 
que pelo menos... isso não vai se tornar o ano inteiro, porque a cada momento ele 
vai mudando, mas pelo menos no “comecinho”, sabe? Para você, envolvê-los mais, 
porque, às vezes, é muito “chorinho” no começo, o professor é diferente, às vezes, 
vem de outra turminha diferente, aí eles pegam você para querer carinho, carinho! 

R – Em relação à alfabetização, você teve aí um bom resultado. Mas para você, 
você recebeu esta sala achando que eles (os alunos) tinham que ficar alfabéticos ou 
não? Como você pensa... tem que ficar alfabético nessa faixa etária ou não? 

PROF.14 – Não, quando eu peguei essa sala eu pensei que ninguém ia ficar 
alfabético. 

R – Não era isso que você estava pensando? Por quê? 

PROF.14 – Porque eu achei tudo tão difícil no começo. Eu cresci com eles, a cada 
dia que você via uma mudança, aí pensava... nossa! Olha ele já está conhecendo as 
letrinhas... aquele não está. Vamos mudar a estratégia, colocava em dupla, em trio, 
em quarteto, em roda... fizemos tudo! Para isso a gente tem autonomia. Quer ler lá 
fora, vai fazer leitura lá fora... se ele não lhe dá atenção aqui, vai para outro lugar, 
faz qualquer coisa! 

R – Então, no começo você achava que não, mas por quê? Porque eles eram 
pequenos, o que fazia você achar que não daria? 

PROF.14 – Olha quando eu fiz a primeira sondagem, eu só falei, meu Deus, me 
ajuda! Você sempre pega crianças antes da 1ª série pré-silábica também, mas 
assim, sempre tem no meio aquela meia dúzia, aqueles dez que você diz assim, já 
tem valor... tal... mas você pegar assim nu e cru e transformar, lapidar todas essas 
crianças... foi maravilhoso, na minha reunião do último dia, eu chorei! Os pais 
falaram que ia fazer um abaixo-assinado para a diretora, eu falei, por favor, gente, a 
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criança precisa aprender que cada ano ela vai ter uma professora, ela vai inovar 
com outra professora, vai melhorar a cada dia, mas o começo foi difícil, eu acredito 
no meu potencial, mas, ao mesmo tempo, eu falei, será? É um desafio grande! 

R – Agora... que atividade você acha que foi fundamental em relação a esse 
trabalho? Porque você, ao mesmo tempo em que pensou: “Ah, Meu Deus, nessa 
idade não vai se alfabetizar...”, você fez um trabalho que alfabetizou, foi porque você 
fez um trabalho. Que trabalho é esse? Porque você achou que deu um bom 
resultado? Para você que trabalho é esse? Que atividades você acha que foram 
fundamentais? 

PROF.14 - A nossa leitura. Logo de manhã... soninho... ou então tem aquele que é 
muito agitado... A nossa leitura! Quando a gente botava em calma, conseguia com 
que eles ficassem concentrados... a história, o título da história chamava a atenção, 
aí, sim, você conseguia que eles se envolvessem, aí, a cada dia, as crianças 
perguntavam alguma palavrinha, que têm aquelas mais curiosas... tem aquele que 
fica quietinho, só ouvindo. Então o ano inteiro tinha que chegar, fazer a leitura; e a 
rotina... eles amavam escrever a rotina, tinha que ter, depois eu acrescentei uma 
frase, traz de casa, pedi ajuda para a mamãe, para quem mora com a vovó, com o 
vovô, ajudar a você fazer uma frase, aí, era o tal negócio, eu tinha que seguir uma 
lista, senão todos queriam por uma frase. Não, todos não! Um por dia... e vamos ler 
frase, alguns traziam escrito no caderno, e copiavam no caderno com o nome de 
quem trouxe. Além da rotina, eles gostavam muito de atividades de folhinha, é claro 
que não dava muito, mas se você colocava na lousa uma quadrinha, uma parlenda 
de memória, alguma coisa e depois vinha junto com algum desenho que estimulava, 
que gostam de pintar... pode isso? Pode, Depois que recebemos o livro, foi muito 
importante, mas era importante que viesse no começo... eles gostam do livro.  

R – Aqui, no questionário, eu perguntei, assim: colocar uma atividade que seus 
alunos gostem na sua sala. Aí você colocou várias (risos). Eu queria que você 
elegesse uma. Você colocou leitura inicial, cruzadinha, caça-palavra, jogo e 
brincadeira. Dá para eleger aqui uma que eles gostam mais? Ou não?  

PROF.14 – Eles gostam muito da leitura inicial, o que (significa) que não deixaram 
de gostar das outras, mas, assim, é aquele momento de calma, de prazer, em que a 
gente foi tentando educá-los para que ouvissem, para que participassem e que deu 
resultado.  

R – A atividade fundamental você colocou: trabalho com nome, com alfabeto, com 
cruzadinha, com música, com parlenda... 

PROF.14 – Com nome porque, no cabeçalho desde ali eu comecei, olha quanto 
nome você ver aqui, você vê o nome do nosso estado? Você vê o seu nome, o 
nome da professora, o nome da escola! Então os nomes são uma coisa nossa! É 
importante!  Então o trabalho com o nome, eu achei muito! 

R – Todos eles, mesmo os que não conseguiram se alfabetizar, conseguiram saber 
o nome? 
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PROF.14 – O nome, sim, o nome da professora, o nome da escola, o nome dele... 

R – PROF-14, a gente ficaria conversando aqui a manhã inteira... (risos) 

PROF.14 – É gostoso ? (risos) 

R – Eu preciso conversar com suas colegas, viu? (risos) Foi muito bom!  
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ENTREVISTA PROFESSORA 15 

Inicialmente a pesquisadora conversa com a professora sobre uma questão que a 
professora tem em relação ao processo de alfabetização da filha. Em seguida 
começa as perguntas do roteiro da pesquisa. 

R – O quero saber, é justamente sobre isso, essa medida das crianças iniciarem a 
escolaridade mais cedo. O que você pensa sobre isso? Você acha que é uma 
medida positiva, ou não, por quê? O que você pensa? 

PROF.15 – Depende do contexto que a criança está, se a criança já tem contato, 
tudo... Por que não oferecer? Não vejo nada de... assim... que não deva ser feito, 
desde que essa criança tenha esse acompanhamento, esse olhar diferenciado, eu 
acho positivo, sim. 

R – Para o professor que vai atuar nessa sala do 1º ano, ele precisar ter um perfil 
diferente? O que é necessário? Quais as características que são importantes e que 
o professor que trabalha com essa faixa etária deve ter? 

PROF.15 – Olha, eu acho que sim, para mim... porque eu vejo, assim... por, 
exemplo, uma pessoa que está acostumada a trabalhar na 4ª, que está acostumada 
com crianças maiores, já vai ser mais difícil, vai ser um choque muito grande, porque 
é uma diferença muito grande. Já para quem está habituado, como no meu caso, eu 
comecei trabalhando na EMEI. Eu trabalhei cinco anos com crianças de 4 a 6 anos, 
depois, quando eu passei para o Estado, eu só peguei 1ª série. Então já é a minha 
língua, onze anos de 1ª série, direto, direto, direto. Então para mim, eu acho que 
tem, a gente tem que ter, sim, a gente tem que ter um outro olhar para essa criança, 
até porque as questões que ela traz são diferentes de crianças maiores, as 
perguntas que ela faz, a vivência que ela traz... é tudo muito diferente, então acho 
que o professor tem que ter um perfil diferenciado, sim. 

R – Você se identifica com essa faixa etária, não é? 

PROF.15 – Muuuuito! (risos) 

R – O que você acha que é fundamental, assim... com relação à leitura e escrita, 
oferecer nesse 1º ano, para eles... de escrita? 

PROF.15 – Olha, a leitura diária, que eles gostam muito. Uma experiência que eu 
tive, não aqui, em outra escola – eu vim para cá esse ano, eu era do Papa João 
XXIII –, e lá eu tive uma experiência assim... eu sempre lembro disso como uma 
experiência muito boa. Todas às vezes que eu vou ler para eles, eu mostro a capa 
do livro, eu falo o nome do autor. Sempre... de vez em quando eu retomo porque 
eles são pequenininhos, esquecem muito rápido...  e aí um dia o autor foi vender um 
livro na escola e eu achei isso uma coisa tão maravilhosa! Porque eles ficavam 
assim!... Como eu tinha dito que alguém tinha pensado naquilo para poder escrever, 
para depois...  eles ficaram assim... “vidrados” no rapaz.  Porque ele foi vender o 
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livro de histórias folclóricas e tal, eles ficavam assim: “Mas você que escreveu!? 
Você que escreveu em todos eles!? Como é que foi!?” E aí eles começaram a 
perguntar muito para o autor do livro. E isso eu achei, assim, uma coisa tão positiva, 
de o autor ter contato com eles. Eles ficaram assim, muito... curiosos de ver que 
aquela pessoa que tinha escrito aquele monte de livros... “Mas por que você quis 
que pintasse dessa cor? Foi você que fez esse desenho?” E o rapaz não teve muita 
paciência, não, saiu rapidinho. 

R – Como você pensava? Se bem que você já tinha uma experiência.  Para você 
deve ter sido tranquilo, quem estava com 1ª série, não estava tão distante disso, 
mas assim quando você recebeu essas crianças, lá no início do ano... como é que 
você pensava? O que você acreditava? Como é que você achava que ia chegar com 
eles... e como é que isso mudou durante o ano... se você foi mais do que pensava, 
ou não? Quer dizer, depois de um ano de trabalho com eles, que reflexão você faz lá 
do início e de agora? Como você vê esse trabalho? O que acreditava... mudou ou 
não? Como foi? 

PROF.15 – Na verdade eu não coloquei nenhuma expectativa, assim. Eu tinha 38 
alunos, então eu nunca pensei assim: Vou alfabetizar os 38, ou não vou alfabetizar. 
Pelas próprias primeiras atividades você vê as crianças que já têm o domínio da 
letrinha, as que não têm, que conhece, que não conhece. Então, eu não criei 
grandes expectativas, não. Não vou dizer para você que eu falei assim: Não vou... 
eu achei até que o que viesse seria lucro, tanto porque no início eu fiquei um pouco 
desesperada.  Porque eu falei assim: Meu Deus!... Na escola normal eles vão cobrar 
uma nota, eles vão querer que a criança saiba ler tal coisa, saiba fazer... Então eu 
fiquei preocupada com essa cobrança. 

R – Mas, me fala uma coisa... você achava que o que viesse era lucro.. mas você 
alfabetizou quantos? Terminou o ano com quantos alunos? 

PROF.15 - Terminei o ano com 37 alunos. 

R – Desses 37, quantos ficaram alfabéticos? 

PROF.15 – Ficaram 20 alfabéticos e quatro silábico-alfabéticos, depois eu tive... 
cinco ficaram com valor e cinco sem valor.  

R – Você disse que não tinha muita expectativa, mas um trabalho você fez, para ter 
esse número de alfabéticos? você... quer dizer, não tinha muita expectativa, mas fez 
um trabalho nessa direção? 

PROF.15 – Na verdade a minha expectativa com as crianças, assim... era boa, 
porque eu já tinha essa experiência com a minha filha e tal e também com muitas 
1ªs séries. Mas, eu fiquei com um pouco de medo da cobrança que a escola ia fazer, 
entendeu? Eu ficava pensando, como eu vou dar nota para uma criança assim? 
Como vai ser isso? O meu maior desespero era esse, como atingir. Mas eles se 
saíram muito bem. 
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R – É muito interessante... você está colocando e eu estou pensando, aqui... tem 
uma coisa entre o que você pensa em relação às crianças e o que você fica 
preocupada... a questão profissional mesmo. O que querem de mim, mesmo? Uma 
coisa é... eu acredito neles. Claro que vai depender deles não vai depender só de 
você. 

PROF.15 – E eu pesquisei muito viu? Porque eu tinha muito medo disso, de ficar 
meio solto, então eu pesquisei bastante... acabei achando proposta de Goiás, de 
Goiânia, de não sei de onde, de outras diretorias para ler, para saber mesmo se eu 
tinha que... o que ia ser cobrado dessas crianças. 

R – Você foi buscar mais informação sobre? Isso é uma coisa interessante... 

PROF.15 – Pesquisei muito, muito. Por causa disso, falei assim: como que de 
repente você vai pegar, porque a gente sabe que na 1ª série, querendo ou não, 
entre aspas, no final do ano, o que se espera... que todos aqueles estejam 
alfabéticos? Aí eu ficava, e agora? Então eu fui pesquisar bastante para ver, mas eu 
achei que é um trabalho muito bom com as crianças.      

R – O que você diria para um professor que agora vai pela primeira vez para um 1º 
ano do Fundamental e fica assustado como você ficou no início? O que você diria 
que é o maior desafio desse trabalho e o que você acha que é o facilitador? 

PROF.15 – O desafio maior é segurar as expectativas da gente, as próprias. Você 
que ver resultado.  Agora, o que é facilitar é você sempre pensar na capacidade da 
criança, mesmo, e de você entender que cada um tem o seu tempo. Não adianta 
você querer que o João aprendeu o B até abril e a sala inteira tem que aprender. 
Isso não adianta. 

R – Mas isso é interessante! É isso aí, não é só o 1º ano, em qualquer sala, não é? 
Parece que na alfabetização isso fica mais explícito, mas isso acontece com 
qualquer outro conhecimento, uns vão aprender mais rápido, outros vão demorar... 

PROF.15 – Uma coisa interessante também é você conseguir conhecer seus alunos. 
Porque uma ocasião eu tinha uma menininha que ela era muito boa... isso numa 1ª 
série, não no 1º ano. Eu sempre gosto de falar para eles, vamos escrever nome de 
frutas hoje? Então, vamos escrever tal, escrever tal. Ela sempre dizia: “mas eu não 
sei escrever”. Eu dizia: Ah! sabe sim, lógico que sabe, vamos lá? Então vamos 
supor, escreva PERA. Então você lembra que aprendemos o P, ponha aí no papel. 
Ela colocava. E agora? Ela coloca o E. O RA como é? Ela coloca. E agora leia. Eu 
não sei ler. Sabe. Leia! Ela leu. Viu? Você sabe. E ela olhou para mim e diz: Então 
eu sei ler? (risos). Essas coisas deixam a gente...   

R – Tem criança que tem uma exigência muito grande com ela mesma. Morre de 
medo de errar... 

PROF.15 - No 1º ano a gente diz, hoje nós vamos brincar de fazer comparas, nós 
vamos à feira, vamos por todas as coisas que a gente gosta. Mas é brincar. Você 
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escreve do jeito que você sabe, eu não vou olhar se está certo ou errado. Depois 
você me fala o que escreveu, porque se você disser, vamos escrever. Ele fala: eu 
não sei. Ou leia para mim. “Leia para mim” é difícil. 

R – Você está falando que tem um jeito de fazer, de conduzir isso que faz com que 
eles entrem na atividade, que se você não souber fazer isso as crianças não entram. 
Ou seja, tem todo um jeito que é a forma, do procedimento do professor de como 
trabalhar que é muito especial. Tem uma coisa que é conhecer mais sobre a 
proposta, tem outra que não é só o conhecimento, mas do movimento metodológico, 
como você lida... do jeito que você pergunta ao aluno... por isso, quando você faz 
observação de sala, o professor não percebe e você dá um retorno para o professor, 
é um outro olho... se você tivesse perguntado de outro jeito. Continuando: eu tinha 
perguntado para você, a atividade que seus alunos de 1º ano mais gostam em suas 
aulas. Você colocou várias. Qual dessas eles mais gostam? Você consegue eleger 
uma? 

PROF.15 – A leitura. 

 R – A leitura ... as crianças gostam que você leia, que repita a mesma história. 

PROF.15 – Assim, a leitura e depende de como você lê, porque eu percebo que tem 
dia que você não está tão inspirada, você não lê com aquele gosto! Eu vejo que a 
atenção deles diminui.    

R – É jeito que ler, o foco que você dá na expressividade... eu vejo isso com o meu 
neto. 

PROF.15 – Eu também descobri isso em casa, lendo para minha sobrinha. 

R – E qual a atividade que você considera fundamental para o 1º ano? 

PROF.15 – É a oportunidade deles escreverem, e verem o que escreveram, a gente 
até, às vezes, ajuda a arrumar, eles se sentem bem quando entendem. 

R – Com relação a quando esse trabalho de leitura e escrita deve começar? Quando 
iniciar a criança nesse processo? A Educação Infantil já poderia ter um trabalho... ou 
não?As suas crianças chegaram sabendo o nome... ou não?  

PROF.15 – Os meus, eu tinha uns cinco que sabiam o nome e o alfabeto, os outros 
não. 

R – Mas eles vieram da Educação Infantil? 

PROF.15 – Tinha, vários que veio da EMEI, aqui do lado, sim 

R – Por que para as crianças de Educação Infantil de escola particular é oferecido 
tudo isso? Só os pobres não podem? 
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PROF.15 – Eu gosto muito de assistir o canal da VUNESP, você ver crianças na 
creche, trabalhando o nome... Os cantinhos. Talvez uma das coisas que esbarra, 
aqui no Estado, é não ter espaço. Eu tenho 38 alunos. Só tenho espaço para as 
carteiras. São muitas crianças, termina a criança que tem dificuldade ficando para 
trás, você não tem como dar uma atenção melhor. Isso é difícil. 

R – É isso, eu quero lhe agradecer. Vou anotar seu e-mail para lhe enviar o meu 
trabalho.   
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Fonte: A autora – Pesquisa de campo (2011). 
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Fonte: A autora – Pesquisa de campo (2011). 
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Fonte: A autora – Pesquisa de campo (2011). 
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Fonte: A autora – Pesquisa de campo (2011). 
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Fonte: A autora – Pesquisa de campo (2011). 
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