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A criança só sabe viver a sua infância. 

Conhecê-la pertence ao adulto. Mas o que 

vai prevalecer neste momento: o ponto de 

vista do adulto ou da criança? 
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RESUMO 
 
 

Este estudo teve como objetivo investigar o trabalho educativo da escola fundamental de nove 
anos, em especial o trabalho do professor da sala de aula de 1º ano atual, decorrente da Lei nº 
11.274/06, a qual determina a inclusão das crianças de seis anos de idade na escola fundamental 
de nove anos.  Buscou-se apreender como se dão as atividades cotidianas da escola e do 
educador, em especial às crianças de seis anos, bem como, a organização do trabalho pedagógico.  
Trata-se de uma pesquisa qualitativa acrescida da análise de documentos legais que tratam da 
ampliação da educação fundamental. Teve como instrumentos a observação e  o questionário, 
tendo como sujeitos duas professoras de classe de 1º ano e seus alunos, em uma escola pública do 
município de São Paulo.  A fundamentação teórica teve como base o processo investigativo em 
Wallon para o entendimento da interação social no processo de aprendizagem e desenvolvimento 
global da criança. Os dados apontam para uma passagem brusca da criança da educação infantil 
para a educação fundamental, acentuada pela preocupação por parte dos professores em 
alfabetizar, porém, de modo geral, não há, por parte dos alunos compreensão na leitura e na 
escrita. No que se refere ao tempo e ao espaço destinados para as atividades lúdicas e coletivas 
foram considerados inadequados para atender às especificidades ligadas à educação das crianças 
nessa faixa etária. 

   

 

Palavras chave: educação fundamental de nove anos,  crianças de seis anos,  trabalho do 
professor,  Lei nº 11.274/06. 
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ABSTRACT 

 
 
This study aimed to investigate the work of the classroom´s teacher of the current 1st year of the 
nine years elementary school implemented in accordance with Law No. 11.274/06, which 
determines the inclusion of six years old children in a nine years term elementary school.  We 
tried to capture the daily activities of the teacher of the six years old children, as well as the 
organization of the educational work. It is a qualitative research complemented by an analysis of 
the legislation enforcing the expansion of the term of the elementary school.  Instruments were  
the observation and questionnaires , based in the work of two teachers and first year students in a 
public school in São Paulo. The theoretical framework was based on the investigative process in 
Wallon for understanding social interaction in the learning process and development of the child. 
The data point to a sudden commute of children in early childhood education to the elementary 
school, marked by the concern of teachers in literacy, but generally there is no understanding by 
the students in reading and writing. Time and space intended for recreational activities and 
collectives, were considered inadequate to meet the specifics of the education of children this age 
group. 
 
 
Keywords: elementary school for nine years, children of six years, the work of teacher, Law No. 
11.274/06. 
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      I�TRODUÇÃO 

A minha experiência com educação constituiu-se ao longo dos anos. Sou filha de 

professora alfabetizadora da rede estadual de educação. Desde os tempos em que eu cursava o 

extinto magistério, realizava trabalhos de auxílio à professora junto às crianças na sala do 2º. 

ano, como, por exemplo, corrigir cadernos dos alunos, naquele contexto em que as crianças 

iniciavam o desenvolvimento da leitura e da escrita aos sete anos. Nos anos seguintes atuei 

como professora das séries iniciais em escola da rede pública de educação. Desde 1997 

trabalho com crianças da educação infantil e educação fundamental I, como gestora 

educacional. Neste cargo que me é conferido, houve muitos questionamentos no decorrer dos 

últimos anos por parte dos pais e professores sobre a maneira pela qual deveríamos conduzir 

as crianças dessa faixa etária, sem que houvesse prejuízo no desenvolvimento integral das 

crianças de seis anos, uma vez que estavam incluídas na educação fundamental de nove anos. 

Além dessa situação da escola em que trabalho, verifiquei debates em várias esferas. No 

âmbito da Secretaria Municipal de Educação, houve reuniões, orientações e embates sobre 

essa medida, inquietando e deixando todos curiosos quanto à implantação. Assim surgiu o 

meu interesse pela pesquisa. Neste sentido, a intenção deste estudo é a de contribuir para 

ampliar o conhecimento a respeito da vida dos alunos iniciantes de nove anos na escola 

fundamental quanto ao trabalho dos professores, mas situando sempre a escola. 

Nos últimos 30 anos, no Brasil, houve muitas mudanças na área da educação; surgiram 

discussões sobre a gestão da educação, em destaque sobre os processos de descentralização e 

de municipalização da gestão educacional de acordo com a Constituição Federal, arts. 238 e 

239 (BRASIL, 1988). Essa Constituição consolidou vários aspectos dos direitos humanos e, 

em particular, questões de educação para a infância e juventude.  

O processo de mudanças em todos os setores da educação, principalmente a 

descentralização das políticas educacionais, foi, então, uma bandeira defendida como uma das 

estratégias mais importantes para a eficiência do sistema de educação, nos governos de 

Fernando Collor de Mello e de Fernando Henrique Cardoso, ou seja, nos anos da década de 

1990. 

No decorrer dessas décadas, além das conquistas internas vale destacar que as 

mudanças no sistema de educação do Brasil sofreram influências internacionais, como a 

Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada em 1990 em Jomtien (Tailândia), 
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com financiamento da Organização das Nações Unidas para a Educação Ciência e a Cultura 

(UNESCO), pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e do Banco Mundial (Piletti e Rossato, 

2010). 

Na conferência em Jomtien, foi elaborada a Declaração Mundial sobre Educação para 

Todos, que instituiu a ideia de que a educação deveria satisfazer as Necessidades Básicas de 

Aprendizagem (NEBAs) de crianças, jovens e adultos. Naquele momento, foi estabelecido o 

compromisso mundial para garantir as NEBAs, bem como se destacou a necessidade de 

fortalecer as alianças (artigo 7º.) para sua efetivação. No compromisso, ressaltou-se o 

município como uma das autoridades responsáveis pelo oferecimento da educação para todos 

(TAILÂNDIA, 1990, art. 7º.). 

Dentre os objetivos da Educação para Todos no Brasil, conforme destaca a UNESCO 

(2008, p.9), estão: 

Ampliar e aperfeiçoar os cuidados e a educação para a primeira infância, 
especialmente no caso das crianças mais vulneráveis e em situação de maior 
carência. 

Assegurar que, até 2015, todas as crianças, particularmente as meninas, 
vivendo em circunstâncias difíceis e as pertencentes a minorias étnicas, 
tenham acesso ao ensino primário gratuito, obrigatório e de boa qualidade.  

Assegurar que sejam atendidas as necessidades de aprendizado de todos os 
jovens e adultos através de acesso equitativo a programas apropriados de 
aprendizagem e de treinamento para a vida.  

Alcançar, até 2015, uma melhoria de 50% nos níveis de alfabetização de 
adultos, especialmente no que se refere às mulheres, bem como acesso 
equitativo à educação básica e contínua para todos os adultos.  

Eliminar, até 2005, as disparidades de gênero no ensino primário e secundário, 
alcançando, em 2015, igualdade de gêneros na educação, visando 
principalmente garantir que as meninas tenham acesso pleno e igualitário, bem 
como bom desempenho, no ensino primário de boa qualidade.  

Melhorar todos os aspectos da qualidade da educação e assegurar a excelência 
de todos, de forma a que resultados de aprendizagem reconhecida e 
mensurável sejam alcançados por todos, especialmente em alfabetização 
linguística e matemática e na capacitação essencial para a vida (UNESCO, 
2011). 

Vale ressaltar que, segundo a UNESCO (2011), o Brasil apresentou avanços no campo 

educacional nas últimas duas últimas décadas, mas “ainda não atingiu e nem está perto de 

atingir os Objetivos de Educação para Todos até 2015”. 
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Ainda na perspectiva da UNESCO (2011), a “Educação é a chave para um 

desenvolvimento duradouro” e nesta perspectiva, no ano de 2011, líderes mundiais da 

educação discutem o progresso dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, o Relatório de 

Monitoramento Global de Educação para Todos de 2011. A UNESCO tem como finalidade 

lançar “novos dados que destacam como a educação ajuda a combater a pobreza e capacita as 

pessoas com o conhecimento, as habilidades e a confiança que precisam para construir um 

futuro melhor”. 

De acordo com a equipe que elaborou o Relatório: 

• 71 milhões de pessoas poderiam sair da pobreza se todos os estudantes de 

países de baixa renda obtivessem na escola as habilidades básicas de leitura, o 

que corresponde a uma queda de 12% no número de pessoas que vivem com 

menos de U$1,25 por dia.  

• Na África Subsaariana, as vidas de aproximadamente 1,8 milhão de crianças 

poderiam ter sido salvas em 2008 se as mães tivessem pelo menos a educação 

secundária, representando uma redução de 41% da taxa de mortalidade infantil. 

Como resultado parcial do Relatório de Monitoramento Global de Educação para 

Todos de 2011, há indícios de que “os esforços internacionais empreendidos desde o início da 

década estão começando a esmorecer, e que o ritmo do progresso está caindo”. Segundo a 

UNESCO, “os governos precisam urgentemente intensificar seus esforços para alcançar a 

meta de 2011” (UNESCO. 2011). 

É nesse cenário que a UNESCO pretende fortalecer sua interferência no 

desenvolvimento da educação no Brasil, com base no seu mandato, em sua competência 

institucional, nas prioridades estabelecidas pelo país e na percepção segundo a qual a redução 

da pobreza e o desenvolvimento sustentável não podem ser alcançados sem o investimento em 

toda a agenda do Programa Educação para Todos (UNESCO, 2011). 

A partir da Lei 9394/96, várias modificações foram aventadas e posteriormente 

efetivadas. Em 2001, o Plano Nacional de Educação (PNE) já estabelecia, na Lei nº. 

10.172/2001, a meta 2 da educação fundamental, prevendo implantar a educação fundamental 

de nove anos progressivamente, de modo a atender as crianças de seis anos de idade 

(BRASIL, 2001). 
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Posteriormente a Lei nº. 11.114/2005 tornou obrigatória a matrícula de crianças de seis 

anos, alterando os artigos 6º., 32º. e 87º. da LDB (BRASIL 2005). Foi a partir de fevereiro de 

2006 que a Lei 11.274/2006 alterou parte da redação desses artigos, tornando efetivamente a 

escola fundamental uma etapa com nove anos de duração (BRASIL, 2006). 

Em 2010, o tema da educação fundamental de nove anos trouxe questionamentos de 

muita intensidade, uma vez que passou dos discursos para a obrigatoriedade, composta por 

uma mudança pedagógica de âmbito nacional com vistas à melhoria das oportunidades de 

aprendizado a todas as crianças brasileiras. Neste sentido, a escola como um todo e o 

professor em particular têm um papel de suma importância, pois é por meio do trabalho dos 

agentes, sobretudo em sala de aula, que se iniciarão as mudanças de fato. 

Essa mudança cria uma nova situação, contrapondo a educação infantil ao conceito de 

educação não escolarizada, com ludicidade, espaço e tempo ampliados, a não definição do 

conteúdo pedagógico, a autonomia das instituições escolares em relação à educação 

fundamental, com o desenvolvimento do trabalho pedagógico definido, com metas de 

alfabetização no decorrer do 1º. ano e com mecanismos para avaliar o nível de aprendizagem 

dos alunos por meio de exames, a exemplo da Provinha Brasil e da Prova São Paulo. 

O momento atual é bastante complexo com relação ao processo de implementação da 

educação fundamental de nove anos na maioria dos municípios brasileiros. Nota-se que, neste 

processo, têm ocorrido distorções, desinformações e inseguranças ante as determinações 

presentes na Lei, principalmente por parte dos pais, professores, técnicos e gestores. Assim, 

torna-se imprescindível um olhar atento às dúvidas, tensões e impasses interpostos ao 

processo de implantação do ensino fundamental de nove anos para os profissionais que 

realizam, diretamente, o trabalho pedagógico com as crianças que ontem estavam na educação 

infantil e hoje se encontram na educação fundamental.  

Se, no período correspondente à educação infantil, se espera que a criança aprenda a 

viver em grupo, comece a partilhar espaços, dividir atenções, comunicar-se e se fazer 

compreender por outros adultos e crianças, este período agora sofre uma redução. É 

recomendável que a educação fundamental, ao receber essa criança de seis anos, respeitando 

essas especificidades, reorganize-se diante das mudanças promulgadas. 

Esta afirmação denota a decisão da política institucional do estado brasileiro na 

perspectiva de melhoria na implantação do sistema educacional, com fundamentos que estão 
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pautados nos princípios de acesso universal, há tanto tempo esperado, equidade e qualificação 

de meios e resultados de metas. 

A legislação da educação fundamental de nove anos, portanto, exige mudanças na 

organização dos sistemas, na implantação de infraestrutura de trabalho nas escolas, o que 

implica profundas modificações nas exigências e a transformação do processo pedagógico 

tradicional para contemplar as necessidades e características das crianças de seis anos de 

idade. 

Neste sentido, a concepção de implantação da educação fundamental de nove anos 

envolve não apenas consolidar a legislação, mas configurar mudanças no espaço físico das 

escolas e no processo de educação. 

Observa-se muitas contradições entre infraestrutura do sistema educacional e, ao 

mesmo tempo, possibilidades e limites nos aspectos de organização da escola e do trabalho 

dos professores. A título de exemplo, o espaço da escola, incluindo as salas de aula, não 

dispõe de tecnologias adequadas para a inclusão das crianças de 6 anos de idade. Desta forma, 

não contempla a estruturação de espaços interativos para construção do conhecimento na 

escola, incluindo novas tecnologias pedagógicas que causem impacto sobre a equidade e a 

qualidade da formação humana e educacional (BRASIL, 2009). 

Isso implica que a entrada mais cedo na educação fundamental deverá ser planejada de 

modo que este período fundamental estimule o gosto pelo conhecimento e que seja 

progressivo. 

Como toda mudança, ao perturbar a zona de conforto, cria por si mesma polêmicas e 

ao mesmo tempo simpatias e antipatias dos diferentes grupos sociais envolvidos no processo 

educacional, especialmente no nível fundamental. Muitos pais ficaram confusos diante das 

novas mudanças e mesmo muitos educadores não conseguiram compreender as razões das 

novas determinações legais e pedagógicas em sua plenitude. As interpretações que surgiram 

como produtos dessas novidades têm sido as mais diversas. Houve também o surgimento de 

dúvidas que não foram respondidas de imediato à sociedade e deverão ainda ser sanadas para 

os cidadãos ao longo dos próximos anos. 

Diante das propostas relacionadas às preocupações com o início da escolarização, e 

com objetivo de ampliar também o conhecimento de como se está processando a análise da 

mudança para a educação fundamental de nove anos, realizou-se um levantamento de 

trabalhos de pós-graduação stricto sensu sobre o tema. Neste sentido, em 2010 fez-se a busca 
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em anais do Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino (ENDIPE), no Banco de 

Dissertações e Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) e no banco de dados da biblioteca da PUC/SP. Vale ressaltar que o critério 

fundamental para a busca foi tomar o 1º. ano como foco, não necessariamente o processo de 

alfabetização. Assim, o levantamento junto ao banco de dados da CAPES se deu pelo 

descritor ensino fundamental de nove anos; nos anais do ENDIPE, pelos trabalhos realizados 

com crianças no inicio da escolarização obrigatória; na PUC/SP, a seleção ocorreu por meio 

de alguns trabalhos que se identificaram com o tema da pesquisa em questão. O período de 

realização dos principais trabalhos científicos sobre o tema compreende os anos de 1989 a 

2010, conforme demonstrado no Anexo 1, Quadro 2, destacando-se autoria, título, tema, nível 

da pesquisa, filiação institucional, local, fonte e ano em que foi divulgado. 

Além disso, foram localizados três estudos relativos ao 1º. ano escolar no período 

próximo às alterações aqui focalizadas, mas quando as crianças ingressavam com sete anos: 

um de 1989 e dois do início da década de 2000. 

Nas publicações dos resumos no portal da CAPES e dos anais do XV ENDIPE, que 

ocorreu em 2010, temos um período que permite relatos de pesquisas sobre o tema, em que 

constam trabalhos relacionados com a implementação da educação fundamental de 9 anos; a 

partir da implantação, surgem discussões acerca do trabalho docente nas séries iniciais, 

especialmente sobre o aspecto da alfabetização. No Banco de Teses e Dissertações da CAPES 

foram encontrados 12 trabalhos com foco específico na educação fundamental de nove anos, 

entre inúmeros outros que focalizaram a educação fundamental em geral. Nos anais do XV 

ENDIPE foram selecionados quatro trabalhos. Na biblioteca da PUC/SP foram selecionados 

quatro trabalhos, além de dois da UNESP. Foram desconsiderados os trabalhos que 

apresentavam apenas resumos. 

O total do levantamento resultou em 21 trabalhos, sendo que 18 tratam 

especificamente sobre o ensino fundamental de nove anos e três trabalhos que tratam do 

trabalho do professor com crianças na fase de início da escolarização obrigatória, que ocorria 

aos 7 anos. Cabe lembrar que a implantação da escolaridade aos seis anos de idade, referente 

à ampliação da educação fundamental (Lei nº. 11.274/06), se deu em 2010 em muitos lugares, 

inclusive na rede municipal de São Paulo. Alguns trabalhos se referem à antecipação da 

matrícula das crianças, independentemente da obrigatoriedade do período de oito ou nove 

anos na educação fundamental.  
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Os trabalhos acadêmicos selecionados para este estudo sobre a educação fundamental 

de nove anos contemplam os temas de alfabetização, ensino e aprendizagem, legislação, 

transição e impactos da educação infantil para o ensino fundamental, visão dos professores e 

contexto familiar.  

Para efeito de análise neste trabalho, os dados obtidos no levantamento abordarão dois 

aspectos centrais: as ações políticas e a escola, com o trabalho dos professores. 

As ações políticas 

As ações políticas têm exercido forte influência nas pesquisas nos últimos anos, 

sobretudo desde a década de 1980, quando essa fase da escolaridade começou a sofrer 

mudanças. 

Para este estudo, importa observar o que os trabalhos acadêmicos trazem para a fase 

atual. Um aspecto bastante marcante nessa direção diz respeito à falta de orientação na 

organização do trabalho (Moya, 2009) realizado na escola, no estado do Paraná, marcando 

mudança abrupta na transição da educação infantil para a educação fundamental (Motta, 

2010); que se traduz em descontinuidades no processo no Rio de Janeiro; e leva o professor à 

necessidade de seguir rigorosamente o que diz a secretaria de educação em São Paulo 

(Molinari, 2010). Tal fato pode ser compreendido a partir do descompasso entre a lei federal e 

as leis estaduais (Silva, 2009) que gera normatização incipiente e acaba impondo processos 

(Zatti, 2009), gerando resistências capazes de levar o professor a agir com base no 

estritamente sugerido e não avançar em direção a mudanças que tornem essa transição mais 

positiva do ponto de vista da aprendizagem dos alunos. Ambos os últimos trabalhos citados 

foram realizados em Santa Catarina. 

Há, todavia, uma preocupação dos legisladores no sentido de que a implantação não se 

torne apenas medida administrativa (Cruvinel, 2009), mas que as escolas percebam a 

necessidade de construção de novos projetos pedagógicos que considerem a orientação de 

implementação do ensino fundamental de nove anos.  

A falta de diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de nove anos, 

relatada pela pesquisa realizada em Minas Gerais, (Cruvinel, 2009), gera inseguranças que 

levam a polemicas e conflitos em torno de sua implantação e execução. O risco é de que as 

instituições promovam pouca ou nenhuma mudança (Zingarelli, 2009) para receber as 

crianças de seis anos, como no estado de São Paulo (Bordignon, 2009). 
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As dúvidas sobre a implantação surgem também pela precária formação dos 

professores, em pesquisa realizada no Distrito Federal (Dantas, 2009), o que aponta para a 

necessidade de investimentos na preparação das escolas e na formação continuada dos 

professores. É possível que a formação continuada forneça subsídios que enriqueçam as ações 

docentes, embora a implementação ocorrida tenha desconsiderado a participação dos 

professores nos processos de discussão e implantação da nova lei, como esta pesquisa 

realizada no estado do Paraná (Moro, 2009). Essa preocupação com a análise da realidade e 

sua relação com a ação política para o 1º. ano já estava posta.  

O trabalho de Foina (1989) é um estudo empírico realizado em escola pública do 

município de São Paulo, com preocupações de caráter político, social e pedagógico, vistas 

como uma totalidade de fatores que produzem fracasso escolar, principalmente no 1º. ano de 

escolaridade obrigatória, quando as crianças ainda entravam no 1º. ano com sete anos.  

A autora teve como finalidade demonstrar a distância existente entre os objetivos 

educacionais proclamados pelo estado, que visavam erradicar a repetência e a evasão escolar 

do panorama da escola primária brasileira, e os objetivos que efetivamente pretendidos, 

arrolados apenas nos planos e metas do planejamento escolar. 

Parece que nesse processo prevalece a imposição legal da mudança e, mais uma vez 

(Sampaio, 2002), como se tem observado em outros momentos na educação brasileira, os 

sujeitos envolvidos não são considerados na construção dos processos de mudança, o que gera 

para eles certo distanciamento capaz de levar a resistências e à manutenção de modelos já 

cristalizados na cultura escolar. Esses estudos permitem verificar a necessidade de que todos 

os desdobramentos de uma lei efetivamente se cumpram para compor todo o espectro das 

ações políticas em todo o país. 

Sobre a escola, o trabalho do professor e a sala de aula 

A preocupação com a alfabetização parece permear grande parte das investigações que 

tratam das ações desenvolvidas em sala de aula em detrimento de um processo de ludicidade 

pelos estudos de: Barbosa (2009); Brunetti; (2007); Medeiros (2010); Molinari (2010); Motta 

(2010); Moya (2009); Zingarelli (2009); Raniro (2009); Barbosa (2010) e Fontes (2009). As 

práticas se mostram autoritárias, homogeneizantes e conservadoras na maioria dos casos. Na 

visão dos professores desses estudos, ludicidade e alfabetização são avaliadas como ações 

incompatíveis e por isso as crianças são submetidas a um ritmo forte e a um controle rigoroso 
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para que o processo de alfabetização – objetivo primeiro – se concretize nas salas de aula. 

Essa realidade foi detectada pelas pesquisas em Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, São 

Paulo (três pesquisas), Rio de Janeiro, Paraná e Pernambuco, respectivamente. 

A falta de inserção do lúdico nas atividades rotineiras da sala de aula faz com que sua 

ocorrência seja vista como pequenos momentos livres de lazer, com a imediata retomada das 

atividades homogêneas que priorizem a alfabetização. Esse fato demonstra que os professores 

não expressam conhecimento sobre as especificidades das crianças de seis anos, 

desconsideram diferenças inerentes à faixa etária e lançam mão de práticas sedimentadas em 

seu cotidiano para o desenvolvimento de seu trabalho. 

A brincadeira, a ludicidade e a socialização dessas crianças são vistas como perda de 

tempo, ao mesmo tempo em que se constata excessiva preocupação com a alfabetização. 

Obviamente, a ênfase no letramento impõe formas de trabalho nem sempre lúdicas e 

prazerosas para as crianças.  

Em relação à aceitação dos pais quanto à inserção das crianças um ano mais cedo na 

educação fundamental, dados mostram que os mesmos questionam a ludicidade como 

condição para aceitar e aprovar tal mudança; a visibilidade de um bom desenvolvimento 

lúdico é fator que pesa em suas opiniões sobre a implantação da educação fundamental de 

nove anos, como no caso dos dados da pesquisa de Fontes (2009) no estado de São Paulo. 

As orientações superficiais recebidas pelos professores e a dicotomia entre discurso e 

prática, que impede a transposição das orientações para a ação propriamente dita, reforçam a 

necessidade de formação continuada como meio de superação do estado de confusão e 

insegurança em que se veem os professores no que se refere a conteúdos e estratégias de que 

possam lançar mão. Esse fenômeno gera o predomínio de uma visão normativa e 

adultocêntrica, que prejudica a transição e traz consequências negativas ao processo. 

Se o professor é apontado nas pesquisas como um dos principais responsáveis para o 

sucesso ou fracasso da transição, a precariedade de informações reitera a inadequação das 

ações recorrentes observadas nas salas de aula com crianças de seis anos, pois é no dia a dia 

das escolas que a realidade se confronta com a mudança, o que obriga clareza e norteamento 

de ações para quem constrói com os alunos essa nova etapa da escolarização básica. 

É possível considerar ainda, com base nos trabalhos analisados, que alguns professores 

buscam ações diferenciadas (Stolf, 2010; Moro, 2009). No entanto, essas ações se referem ao 

trabalho com a alfabetização e não a um trabalho mais global que respeite valores e atividades 
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diversas no desenvolvimento da criança, o que obriga clareza e norteamento de ações para 

quem constrói, com os alunos, essa nova etapa da escolarização básica. 

Quadro 1: Aspectos principais dos trabalhos do ensino fundamental de nove anos e ensino 
fundamental de oito anos 

Autores Aspectos principais Divergência/convergência 

Foina 
(1989) 

Políticas: Objetivos educacionais proclamados pelo 
Estado, os quais visavam erradicar a repetência e a 
evasão escolar e discutir os fenômenos que levam 
ao fracasso escolar. 
Sala de aula: Prioriza a alfabetização tradicional e 
problematiza a metodologia de trabalho do 
professor em detrimento da carência social como 
fator de reversão do quadro apresentado. 

Dicotomia entre a política 
educacional e os planos e 
metas do planejamento da 

escola 

Alfabetização mecanicista 
e culpabilização do aluno 

pelo fracasso. 

Monteiro 
(2000) 

Sala de aula: Práticas pedagógicas com 
caracteristicas de poder e unilateralidade, pautadas 
em cultura cristalizada. Defende autoridade 
legitima do professor. 

Controle do corpo/ 
homogeneização e poder 

Oliveira 
(2001) 

Sala de aula: Recorrência de várias situações 
criadas pelos professores, que reforçam a 
perspectiva de um processo de disciplinarização 
dos corpos e uma intensa preocupação em realizar 
um controle sobre as manifestações corporais 
apresentadas pelos alunos em sala de aula. 

Controle do corpo 

Brunetti 
(2007) 

Sala de aula: as professoras atribuíam maior ênfase 
à realização de atividades sobre a escrita, o que 
evidenciava a ansiedade das docentes em direcionar 
o trabalho ao máximo para a sistematização da 
alfabetização; o tempo e o planejamento para as 
atividades lúdicas não eram executados. 

Alfabetização e ludicidade 
inadequadas. 

Capuchinho 
(2008) 

Política: há professores que adotam uma postura 
muito positiva frente à nova realidade. Esses 
professores reconhecem que, quando bem planejada 
e executada, a proposta traz benefícios a todos, 
sobretudo às crianças oriundas das camadas menos 
favorecidas 

Visão, por parte dos 
professores, positiva sobre 
a implantação do ensino 

fundamental de nove anos. 

Barbosa 
(2009) 

Sala de aula: não há preocupação com prática 
voltada para a ludicidade; ocorre de forma abrupta 
a ruptura entre a educação infantil e o ensino 
fundamental; prática autoritária, única 
preocupação: processo de alfabetização. 

Ausência de ludicidade/ 
prática autoritária e 

alfabetização inadequada. 

Bordignon 
(2009) 

Sala de aula: a análise das descrições do trabalho 
desenvolvido com a leitura e a escrita na série 
inicial do ensino fundamental revela uma dicotomia 
entre o discurso e a prática das professoras. 

Alfabetização inadequada. 
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Moya 
(2009) 

Sala de aula: relata que ocorre na rotina diária um 
tempo destinado às brincadeiras, mas aparece 
isoladamente dos conteúdos de ensino. 

Ludicidade inadequada 

Sala de aula: há uma grande importância que as 
crianças se utilizem de codificação e decodificação 
das letras, sílabas e respectivos sons, mas sem 
necessariamente articular com o entendimento do 
que se lê. 

Alfabetização inadequada 

Silva 
(2009) 

Política: demonstram que são resultados de 
disputas e acordos, tanto para a educação infantil 
quanto para o ensino fundamental, e que os pais, 
professores, estudantes e a sociedade em geral 
devem participar das mudanças exigindo a 
implantação com qualidade e pondo em prática 
acordos realizados. 

há um descompasso entre a 
Lei Federal e as Estaduais; 

precaridade nas 
informações para os 

familiares 

Moro 
(2009) 

Política: os dados da pesquisa evidenciam que a 
implementação realizada nas escolas municipais de 
Curitiba desconsiderou a participação dos 
professores em discussões prévias e nas tomadas de 
decisão, pautadas por alguns desencontros. O 
estudo revela ainda os sentimentos de angústia e 
frustração das professoras. 

Angústia e frustação dos 
professores na implantação 
do ensino fundamental de 

nove anos. 

Cruvinel 
(2009) 

Política: mudanças educacionais no âmbito 
nacional e em Minas Gerais estiveram e ainda estão 
envoltas em polêmicas e conflitos que envolvem 
forças e correlação de forças. 

Polêmicas e conflitos na 
implantação do ensino 

fundamental de nove anos 

Zatti 
(2009) 

Política: resistência às mudanças decorrentes da 
exigência da Lei que ampliou a escolaridade básica. 

Resistência em implantar a 
lei 

Sala de aula: falta de preparo do professor; falta de 
estrutura física para promover o ensino. 

Despreparo pedagógico e 
infraestrutura inadequada 

para o ensino 

Zingarelli 
(2009) 

Sala de aula: as brincadeiras são perdas de tempo 
nas escolas da rede pública de ensino. 

Não há ludicidade 

Dantas 
(2009) 

Sala de aula: excessiva preocupação dos 
professores com o letramento e alfabetização dos 
alunos. idade além da aquisição do letramento e da 
alfabetização, tenham desenvolvimento integral 
pautado na ludicidade. 

Alfabetização inadequada 
e não há ludicidade 

Fontes 
(2009) 

Política: a precariedade de informações junto às 
famílias pela inadequação das ações informativas e 
do material distribuído, e de ações formativas para 
os professores contribuiu para que os pais se sintam 
divididos entre a escola de educação infantil e a de 
ensino fundamental como preferência de educação 
escolar às crianças de seis anos de idade. 

Precariedade nas 
informações para os 

familiares 
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Raniro 
(2009) 

Sala de aula: importância atribuída pelas 
professoras ao estudo da língua portuguesa no 
currículo dos primeiros anos. As atividades lúdicas 
também apareçam nos depoimentos, jogos e 
brincadeiras Quando presente em sala de aula, 
apresenta finalidade especifica: jogos que 
envolvam leitura e escrita são os mais utilizados 
pelas docentes. 

Ludicidade inadequada 

Motta 
(2010) 

Sala de aula: destaca como ponto negativo o fato de 
reduzir consideravelmente o tempo para a 
brincadeira. 
política: aborda-se o a trabalho docente e revela que 
os professores mostraram pouco conhecimento a 
respeito da lei. 

Não há ludicidade/pouco 
conhecimento da lei. 

Barbosa 
(2010) 

Sala de aula: as professoras conduziam bem suas 
práticas e é constatado que ambas desenvolvem um 
trabalho voltado para aquisição da leitura e escrita, 
sem esquecer as questões atitudinais, que práticas 
sistemáticas realizadas em sala de aula podem e são 
capazes de desenvolver um bom trabalho no que se 
refere a alfabetização dos alunos.A autora ressalta 
que os professores da sala priorizavam o ensino da 
leitura e escrita de maneira lúdica. 

Alfabetização adequada/ 
ludicidade adequada 

Medeiros 
(2010) 

Sala de aula: maior parte do tempo escolar para 
“sistematizar a alfabetização, o brincar e a 
alfabetização são compreendidos nas práticas das 
professoras como “incompatíveis”, pois o brincar e 
o lúdico não são considerados. 

Alfabetização inadequada 
e ausência de ludicidade. 

Stolf 
(2010) 

Sala de aula: embora haja trabalho diferenciado, o 
foco continua na alfabetização em detrimento de 
atividades lúdicas. 

Alfabetização adequada/ 
ausência de ludicidade 

Molinari 
(2010) 

Sala de aula: orientadas para homogeneização e 
controle da disciplina da criança, seja pela dinâmica 
das atividades escolhidas, seja pela marca forte do 
ritmo impresso a elas. 

Alfabetização inadequada 

Fonte: elaboração da autora 

O quadro 1 sintetiza os principais aspectos dos estudos segundo os focos centrais nas 

políticas ou nas salas de aula. 

No foco central relativo às ações políticas, verifica-se que as escolas têm dificuldade 

de avançar na direção esperada, tanto agora como antes: 

• As políticas refletem disputas, acordos, descompasso de informações entre 

professores, gestores e familiares; 
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• Dificuldade de implantação das mudanças pela ausência de tais informações, 

polêmicas e conflitos entre o âmbito federal e outros âmbitos; 

• Despreparo para a implantação pela ausência das ações políticas de formação; 

• Ausência de ações para adequação das condições materiais das escolas. 

• Já com foco sobre o trabalho de sala de aula, foi possível detectar: 

• Centralidade na alfabetização, sobretudo realizada de modo inadequado; 

• Ausência da ludicidade; 

• Controle do corpo, homogeneização e poder dos professores sobre as crianças. 

Monteiro (2000) e Oliveira (2001) realizaram estudos no início da escolarização 

obrigatória aos sete anos de idade, preocupadas com o fracasso escolar gerado pelos processos 

de alfabetização, com a disciplinarização dos alunos neste processo e com as práticas 

pedagógicas presentes neste contexto, com destaque para as práticas de controle dos alunos. 

No conjunto desses estudos há muitas similaridades entre as décadas anteriores e os 

estudos atuais, a serem mais bem exploradas na análise dos dados. 

Os estudos que analisam propostas de alteração nas escolas resultantes de ações 

políticas utilizam esquemas comparativos entre o proclamado e o real. Um dos autores que 

auxiliam em tal análise é Viñao Frago em alguns de seus escritos (1998). Porém, o 

interessante e produtivo é fazer estas análises após um período que permita ajustes, para não 

avaliar de modo tão imediato. Assim, este é um estudo que, mais do que verificar a legislação 

e seus desdobramentos na realidade paulistana, se volta para a escola e para o professor para 

verificar se e quais providências foram tomadas para ampliar o período escolar em um ano. 

Portanto, a pertinência do trabalho proposto neste estudo está na perspectiva da análise 

do trabalho da escola, com destaque para o trabalho das professoras do 1º. ano da educação 

fundamental de nove anos; está justamente na possibilidade de fazer novas análises dos 

aspectos presentes na ação. Encontra-se aqui um argumento para focalizar não apenas o 

trabalho de professor, mas o trabalho que a escola faz com as crianças do 1° ano: é mais do 

que apenas a docência, embora esta seja parte central. Dentre os estudos não se encontrou 

nenhum com tal característica, apenas alguns dados de passagem. 
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Para a fundamentação teórica deste estudo, portanto, buscou-se em Wallon os 

princípios gerais da educação das crianças, focalizando sobretudo o que ele e seus seguidores 

apontam para as crianças de seis anos de idade.  

A preocupação com o desenvolvimento da criança em sua totalidade aponta para os 

estudos de Wallon, em função de algumas proposições de sua teoria que vêm ao encontro das 

preocupações que deram origem a esta pesquisa. O autor defende a concepção de ser humano 

como resultado de uma integração entre os domínios afetivo, cognitivo e motor, ajustando a 

capacidade dos alunos a cada faixa etária. 

Wallon, importante estudioso francês, formou-se em Filosofia e Medicina antes de 

chegar à Psicologia. Teve forte atuação na política. Envolveu-se na Europa, em especial na 

França, em diferentes movimentos de protesto contra os sistemas excludentes e autoritários, 

engajando-se em partidos de esquerda e tomando a frente em ações coletivas em prol da 

liberdade e da cidadania. É provável que a vivência de momentos históricos tão turbulentos 

tenha evidenciado a influência fundamental que o meio social exerce sobre o 

desenvolvimento das pessoas, aspecto que tem destaque em sua teoria (Galvão, 1995). 

Na medicina, estudou neurologia, psiquiatria e neurofisiologia. Atuou como médico na 

Primeira Guerra Mundial. Foi a partir de suas observações médicas com crianças em estado 

patológico que elaborou sua tese de doutorado, que posteriormente se transformou no livro 

L’enfant turbulent, publicado em 1995. 

Como psicólogo, seus estudos se centraram em analisar como o recém-nascido se 

transforma em adulto. Suas teorias sobre o ser humano revelam que o desenvolvimento da 

pessoa se dá por completo e não de maneira fragmentada, ou seja, nos aspectos afetivo, motor 

e cognitivo. Para Wallon, é necessário o desenvolvimento integral do ser humano para a 

dinâmica entre o orgânico e o social.  

Como educador, considerava que deveria haver uma contribuição recíproca entre a 

psicologia e a pedagogia. Escreveu diversos artigos relacionados à educação. No Ministério 

da Educação da França, presidiu o comitê responsável pela reformulação do sistema de 

educação francês em 1944, no qual resultou a elaboração do Plano Langevin-Wallon, 

expressão mais concreta do pensamento pedagógico de Wallon. A reforma proposta (que não 

chegou a ser implementada) preconizava a adequação às necessidades de uma sociedade 

democrática e às possibilidades e características psicológicas do indivíduo, favorecendo o 

máximo desenvolvimento das aptidões individuais e a formação do cidadão (Galvão, 1995). 
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Wallon esteve no Brasil em 1935 e percorreu as escolas e o morro da Mangueira com 

Gilberto Freyre (Galvão, 1995). 

Ao estudar os aspectos da constituição da pessoa, esse autor apresenta o conceito de 

integração, demonstrando que é possível estabelecer um estudo completo do desenvolvimento 

infantil, pois as dimensões afetivas, motoras e cognitivas estão relacionadas entre si, em 

constante interação e movimento. Segundo Wallon (2005): “é contra a natureza tratar a 

criança fragmentariamente. Em cada idade, ela constitui um conjunto indissociável e original. 

Na sucessão das idades, ela é um único e mesmo ser em curso de metamorfoses” (p. 215). 

Wallon identifica como domínios funcionais as etapas percorridas pela criança: 

afetividade, ato motor e cognição. O conjunto afetivo são funções responsáveis pelas 

emoções, sentimentos e paixão. No que tange à possibilidade de deslocamento do corpo no 

tempo e no espaço, as reações posturais e equilíbrio corporal são considerados aspectos 

motores; o autor define como conjunto cognitivo as funções voltadas para a conquista e 

manutenção do conhecimento, por meio de imagens, noções, ideias e representações (Galvão, 

1995; Wallon, 2005). 

A teoria de Wallon constitui uma proposta explicativa bastante atual no que concerne 

às orientações para as práticas pedagógicas das escolas e de seus professores, na medida em 

que se busca uma escola de qualidade, mediante a concepção de educação que leva em 

consideração o desenvolvimento da criança em sua totalidade, ou seja, o homem como um ser 

não fragmentado, composto de várias características que se complementam, dando origem à 

constituição da pessoa. 

A partir desse pressuposto, os estudos que tratam da implantação de políticas 

educacionais, para além das determinações legais, exigem considerar os sujeitos diretamente 

envolvidos nesse processo, ou seja, professores e crianças. Neste sentido, apresentam-se 

estudos relacionados às necessidades presentes no processo de ensino, contemplando um 

conjunto de concepções teóricas que orientam as mudanças no trabalho docente. 

Atuar pedagogicamente, portanto, é saber que a construção do conhecimento não 

ocorre de forma homogênea e nem sempre no ritmo esperado para um grupo de crianças da 

mesma idade. A faixa dos 6 anos de idade é ponto de referência fundamental para adequação 

ou reorganização do plano pedagógico do 1º. ano da educação fundamental. A integração 

entre as dimensões motora, afetiva e cognitiva, conceito central da teoria de Wallon, é 

claramente descrito por Mahoney e Almeida (2000): 
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(...) O motor, o afetivo, o cognitivo, a pessoa, embora cada um desses 
aspectos tenha identidade estrutural e funcional diferenciada, estão tão 
integrados que cada um é parte constitutiva dos outros. Sua separação se faz 
necessária apenas para a descrição do processo. Uma das consequências 
dessa interpretação é de que qualquer atividade humana sempre interfere em 
todos eles. Qualquer atividade motora tem ressonâncias afetivas e 
cognitivas; toda disposição afetiva tem ressonâncias motoras e cognitivas; 
toda operação mental tem ressonâncias afetivas e motoras. E todas essas 
ressonâncias têm um impacto no quarto conjunto: a pessoa. (p.15) 

Wallon (2005) aponta, ainda, que as crianças na fase da educação infantil tendem a 

apresentar comportamentos baseados em modelos de adultos e de outras crianças de sua 

convivência e que, superada esta fase, começam a apresentar comportamentos próprios e 

diferenciados, demonstrando reações específicas diante de diferentes situações. Quanto ao que 

vai ser ensinado à criança, deve-se considerar o desenvolvimento infantil em conjunto com a 

proposta de educação.  

Nesse sentido, se na educação infantil as etapas de desenvolvimento acontecem de 

maneira descontínua e com rupturas e conflitos inerentes a essa fase da infância, surge então, 

segundo Galvão (1995), a necessidade de a organização escolar estar apta a tratar desta fase, 

por que 

(...) O ritmo pelo qual se sucedem as etapas de desenvolvimento é 
descontínuo, marcado por rupturas, retrocessos e reviravoltas. Cada etapa 
traz uma profunda mudança nas formas de atividade do estágio anterior. (...) 
Para Wallon, a passagem de um a outro estágio não é uma simples 
ampliação, mas uma reformulação. Com frequência, instala-se nos 
momentos de passagem, e a crise pode afetar visivelmente a conduta da 
criança (p. 41) 

Pensar, portanto, sobre a reorganização da escola como um todo para atender a essa 

especificidade é condição importante para que a sala de aula que recebe essa criança esteja 

preparada para promover a passagem dessas crianças da educação infantil para a educação 

fundamental, em um movimento que signifique continuidade a essa característica de constante 

retomada. 

As instituições, portanto, que a partir de agora precisarão reorganizar seus projetos 

pedagógicos para receber essas crianças de seis anos, necessitam ter em mente a urgência de 

pensar sobre tais questões, sob pena de recair em processos que não atendam às características 

desse novo público. 

Desse modo, esse espaço de ação e discussão já conquistado pela educação infantil 

deve reafirmar o direito dessas crianças receberem o devido cuidado nesta passagem, agora 
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antecipada com a mudança, para que, em uma progressão gradual, construam sua inserção em 

outro nível, de modo significativo.  

Na busca desses encaminhamentos pertinentes ao desenvolvimento da criança, 

estudiosos e administradores promovem discussões que ultrapassam as esferas políticas e 

legais e apontam a necessidade de participação de toda a sociedade nesse processo. Nesse 

sentido, os pais surgem como elemento gerador de articulações com a escola, na promoção de 

melhores resultados educacionais. 

Especificamente na fase dos seis anos de idade, percebe-se que também a relação com 

a família é de grande importância para o desenvolvimento das crianças e o fato de as crianças 

desta faixa etária terem a obrigatoriedade da escolarização torna necessária a articulação da 

escola com a família. 

Esse aspecto é ressaltado nas discussões propostas por Piletti e Rossato (2010) quando 

fazem uma análise da distância e dos desafios que separam a organização legal do cotidiano 

escolar: 

(...) A articulação com a família visa, mais do que qualquer outra coisa, ao 
mútuo conhecimento de processos de educação, valores, expectativas, de tal 
maneira que a educação familiar e escolar se complementem e se 
enriqueçam, produzindo aprendizagens coerentes, mais amplas e profundas 
(p.79) 

Assim, a educação fundamental de nove anos traz para as famílias, para toda a escola e 

às crianças novos desafios e trajetórias mais estendidas de ensino, que necessitam ser 

compreendidos por esses sujeitos em ações colaborativas, mas, sobretudo, necessitam de 

clareza e planejamento para todos os agentes escolares que, no cotidiano, serão os 

responsáveis pela dinamicidade de ações que priorizem as recomendações legais e articulem 

as necessidades dessas crianças aos seus planos de trabalho. 

O entendimento da configuração das ações de professores que atuam em uma política 

educacional exigindo a passagem de um modelo tradicional para um novo, implica revisão 

conceitual que estabeleça processos metodológicos e competências de mudanças. É a 

constituição de um modo pedagógico capaz de realizar a inclusão diferenciada de crianças 

com características de desenvolvimento social, afetivo, motor e cognitivo, como destaca 

Wallon (2005). A inclusão das crianças de seis anos na educação fundamental pode 

evidenciar um processo que envolva ações docentes e suas posturas, suas escolhas e seus 

valores nos momentos em que busquem despertar nas crianças um envolvimento que as 
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mobilize a aprender, ao mesmo tempo em que contemplem as prerrogativas legais, agora 

obrigatórias, para este nível de educação, bem como para toda a escola. 

De outra perspectiva, é igualmente importante buscar a percepção sobre os modos 

pelos quais as crianças reagem ao que está sendo proposto na sala de aula e nos demais 

espaços. Isto se faz necessário, uma vez que as crianças de seis anos estão incluídas na 

obrigatoriedade escolar e possuem características próprias da idade, e que cabe aos 

educadores escolares se apropriar desta particularidade. Neste sentido, serão citados estudos 

da concepção de cultura em Wallon, que desenvolveram trabalhos sobre uma concepção de 

cultura na primeira metade do século XX e trazem várias implicações para a educação escolar 

na atualidade, além de serem referências no cenário educacional. Deste modo, Galvão (1995) 

relata:  

(...) Para Wallon, o estudo da criança não é um mero instrumento para a 
compreensão do psiquismo humano, mas também uma maneira de contribuir 
para a educação. Mais do que um estado provisório, considera-se a infância 
única e fecunda, cujo atendimento é a tarefa da educação (p.12) 

A criança, quando inicia a vida escolar no 1º. ano nessa escola fundamental de nove 

anos, aos seis anos de idade, traz consigo experiências que normalmente são adquiridas na 

família, em alguns casos na educação infantil, as quais são relevantes.  

E, para Galvão (1995), é nesta idade que se deve iniciar o desenvolvimento dos 

processos intelectuais, uma vez que  

(...) por volta dos seis anos, inicia-se o estágio categorial, que graças à 
consolidação da função simbólica é a diferenciação da personalidade 
realizada no estágio anterior, traz importante avanço para o plano da 
inteligência (p. 44) 

Com base nestas concepções, de que maneira o conhecimento de uma professora, 

privilegiada na apropiação do conhecimento institucional, se articula com as necessidades dos 

alunos? Até que ponto seu trabalho na instituição é reconhecido ao firmar padrões de 

legitimidade das ações desenvolvidas por ela na sala de aula? 

Problema de Pesquisa 

O conjunto da legislação promulgada desde o início da década de 2000, dispondo 

sobre a duração de nove anos para a educação fundamental, com matrícula obrigatória a partir 

dos seis anos de idade, reorienta compromissos no campo político, jurídico, institucional e 
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pedagógico, com perspectiva de impacto na qualificação da área educacional brasileira. No 

entanto, nem sempre o conjunto da legislação por si só é suficiente para a construção de uma 

cultura de transformação na base de valores, princípios e práticas educacionais, conforme 

aponta Viñao Frago (1998). 

Portanto, a construção do conhecimento sobre a “nova” educação fundamental 

depende não apenas de leis e decretos, mas da efetivação de um projeto educacional pautado 

no acesso universal, na equidade e qualidade de processos e resultados da formação das 

crianças brasileiras, principalmente daquelas inseridas nas escolas públicas. Um projeto 

pedagógico deve se pautar em valores e princípios nele descritos que devem ser apreendidos 

pelos sujeitos dele participantes, ou seja, educadores, crianças e famílias, contribuindo para 

sua reorientação da visão de mundo e sociedade. 

Neste sentido, o que se busca investigar é se a escola, mais especificamente a 

professora em seu trabalho cotidiano, no mais longo período do dia em que as crianças estão 

na instituição, compreende a necessidade de considerar a criança em sua totalidade com 

condições para seu desenvolvimento, ou seja, para além das determinações legais, de acordo 

com excertos da teoria de Wallon. Tais fundamentos constituem parte do trabalho da escola e 

das professoras ao privilegiar o desenvolvimento global de seus alunos? Ou estaremos, ainda, 

diante do quadro recorrente encontrado nos trabalhos anteriores, após alguns anos de debate 

sobre o tema? 

Emerge, então, dessas considerações as questões subsidiárias: 

- como a escola se organiza para acolher essas crianças? 

- de que maneira é realizado o trabalho do professor na sala de aula do 1º. ano da 

educação fundamental de nove anos? Há preocupação com a passagem da educação infantil 

para o ensino fundamental? 

- a inclusão das crianças de seis anos ocorre de modo a respeitar os aspectos de 

desenvolvimento infantil global esperados para essa idade? 

Objetivo Geral 

Investigar o trabalho educativo da escola fundamental, em especial o trabalho do 

professor de sala de aula de 1º. ano atual, para identificar quais são suas características e se 



35 

 

 

atende ao que se espera para a educação integral, segundo as especificidades da faixa etária 

das respectivas crianças. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar ações educativas dos agentes para inclusão das crianças de seis anos de 

idade que iniciam a escolarização fundamental. 

2. Identificar de que modo as crianças do 1º. ano do ensino fundamental de nove anos 

são recebidas pela professora e em que condições são inseridas na vida escolar.  

3. Mapear atividades realizadas para constante identificação de necessidades das 

crianças.  

4. Mapear atividades da professora e verificar especificidades que atendam às 

necessidades afetivas, cognitivas e sociais dos alunos de seis anos. 

5. Identificar, nas atividades cotidianas da sala de aula do 1º. ano da educação 

fundamental de nove anos, as brincadeiras e/ou outras atividades livres e de socialização que 

as crianças têm e o tempo que é destinado a elas. 

6. Detectar de que maneira a professora do 1º. ano do ensino fundamental de nove 

anos transmite os conhecimentos.  

Hipótese 

A hipótese aventada foi a de que as modificações exigidas pela legislação para atender 

ao necessário desenvolvimento global das crianças desta faixa etária não são realizadas em 

sua totalidade, por fatores como condições de trabalho e infraestrutura da escola e condições 

de formação dos agentes da escola. 

Procedimentos de coleta e análise dos dados 

Com a finalidade de entendimento do comportamento e atitudes de agentes escolares e 

do professor, diante da inclusão das crianças de seis anos na educação fundamental de nove 

anos, e em consonância com os procedimentos de coleta e análise dos dados, este relatório foi 

dividido em duas etapas. Uma delas foi realizada no início do ano e outra no final do ano, 

identificando assim a chegada das crianças na escola e o final do 1º. ano de escolarização. 
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Por meio do roteiro de observação com indicadores de comportamento e atitudes do 

aluno, foi possível detectar a maneira pela qual as crianças foram inseridas na educação 

fundamental de nove anos, principalmente como os agentes da escola e a professora da sala de 

aula se comportam, em alguns casos nesta situação pela primeira vez. Neste sentido, Wallon 

(2005) relata que “a relação entre alunos e adultos deveria ser linear, sem implicações ou 

conflitos, uma vez que cabe aos adultos introduzirem a criança na sociedade, em todas as 

instituições, e também, na escola, algo não previsto na legislação” (p. 19). 

Este trabalho propõe, então, descrever e analisar situações do trabalho educativo, com 

destaque para a sala de aula do 1º. ano da escola fundamental de nove anos, após observar o 

quão claras estão as necessidades das crianças dessa faixa etária para os agentes e para as 

professoras, em que condições e com qual discernimento percebem as mudanças necessárias a 

esse trabalho, aliados à questão de estrutura da escola quanto à capacitação profissional para 

pôr em prática as mudanças colocadas pelas políticas públicas em vigor. Neste sentido, 

Wallon (1979) ressalta que “a formação psicológica dos professores não pode ficar limitada 

aos livros. Deve ter referência perpétua nas experiências pedagógicas que eles próprios podem 

pessoalmente realizar” (p. 366) com as crianças dessa faixa etária, sem que haja prejuízo no 

desenvolvimento integral. 

A parte empírica sobre a sala de aula foi analisada mediante eixo de análise sobre as 

rotinas diárias na escola, com algumas subdivisões que buscam organizar os dados de modo a 

perscrutar a formação fornecida às crianças. 

No geral, o trabalho se encontra organizado em dois capítulos. No primeiro se 

apresenta o cenário da pesquisa, mais voltada para a escola; no segundo, estão os dados 

relativos às salas de aula. Por fim, estão as considerações gerais, fechando as conclusões do 

estudo. 
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CAPÍTULO 1 

O cenário da pesquisa: a legislação, a escola, professores e alunos 

Este capítulo tem a finalidade de apresentar o cenário em que a pesquisa foi realizada, 

no que se refere à caracterização da escola fundamental de nove anos a partir de ações de 

políticas públicas no âmbito federal e ações políticas da Secretaria de Educação do Munícipio 

de São Paulo, bem como a caracterização da escola e dos sujeitos da pesquisa, que são duas 

professoras de sala do 1º. ano da educação fundamental de nove anos e duas turmas de alunos 

de seis anos de idade.  

1.1. Ações de políticas públicas no âmbito federal 

Para a descrição, análise e compreensão da escola de nove anos, o estudo documental 

estruturou-se por meio de uso de roteiro que contempla documentos oficiais de diferentes 

naturezas: legislação educacional, orientação, diretrizes e ofícios.  

A educação brasileira, a partir da Lei 9394/96 (BRASIL, 1996), ficou organizada em 

dois níveis: educação básica e educação superior. A educação básica passou a abranger a 

educação infantil (antes à parte), educação fundamental e educação média. A educação 

fundamental, que interessa a este estudo, abrangia do 1º. ao 8º. ano, para o alunado com idade 

de 7 a 14 anos. 

Essa lei também previa a possibilidade de expansão dessa fase para a duração de nove 

anos, tendo sido, assim, incluída no Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2001) a 

possibilidade de extensão a partir de seis anos de idade. 

Os oito anos da educação fundamental dessa lei apenas referendam os oito anos que já 

existiam com a criação dos ensinos de 1º. e 2º. graus. O 1º. grau passou a ser um bloco apenas 

e obrigatório, sem a ruptura que ocorria anteriormente com a prova seletiva do exame de 

admissão ao ginásio. E mais isso: a tradição educacional, no país, sempre foi a do ingresso 

das crianças aos sete anos na escola. 

Porém, somente em 6 de fevereiro de 2006 foi definitivamente oficializada a 

obrigatoriedade por meio da Lei Federal 11.274 (BRASIL, 2009). Neste documento, o texto 

inicial de Lei nº. 9.394/96 foi alterado nos art. 30 e 87, dispondo sobre a duração mínima de 
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nove anos para a educação fundamental e reafirmando a matrícula obrigatória a partir dos seis 

anos de idade para toda educação brasileira. Esta mesma lei (art. 5º.) fixa o ano de 2010 como 

prazo final para implantação da educação fundamental ampliada (BRASIL, 2009). Ressalta-se 

que algumas escolas iniciaram a implantação do ensino fundamental de nove anos logo após a 

publicação da lei, como revela o estudo de Fontes (2009), por exemplo, que sintetiza a 

implantação e implementação dessa medida desde 2006 em vários municípios. 

Para o Ministério da Educação, a instituição da educação fundamental de nove anos 

tem como objetivo: 

Melhorar as condições da equidade e qualidade da educação básica, 
estruturando um novo ensino fundamental para que as crianças prossigam 
com maior nível de escolaridade e assegurando que, ingressando mais cedo 
no sistema de ensino, as crianças tenham um tempo mais longo para a 
aprendizagem de alfabetização e letramento (BRASIL, 2009, p. 5). 

Dessa forma, a mudança na lei, ao estender o tempo de permanência das crianças na 

educação fundamental, propicia oportunidades de aprofundamento que, a priori, poderiam 

permitir que as crianças, diante de um processo mais estruturado, pudessem construir uma 

base de letramento mais condizente com os objetivos esperados para essa etapa da educação 

básica.  

Esses pressupostos legais parecem corroborar as orientações referentes à educação 

fundamental consideradas nos documentos da Conferência Mundial de Educação para todos, 

realizado em 1990 em Jomtien, Tailândia (Piletti e Rossato, 2010), ao citar que, 

historicamente, o ensino fundamental é a fase mais importante na educação escolar. A partir 

desse entendimento, percebe-se que as leis vêm promovendo mudanças, que em maior ou 

menor proporção visam assegurar a qualidade na educação básica, inclusive no que se refere 

ao período anterior à educação fundamental e à sua etapa posterior.  

Ainda com a intenção de prever os dispositivos legais capazes de gerar a efetivação de 

tais orientações, o Conselho Nacional de Educação publicou a Resolução CNE/CEB nº. 1, de 

14 de janeiro de 2010, que define diretrizes operacionais orientadoras da implantação para a 

educação fundamental de nove anos. Destacam-se os primeiros artigos da Resolução que 

orientam sobre a data desse ingresso, conforme segue: 

Art. 2º. Para o ingresso no primeiro ano do ensino fundamental, a criança 
deverá ter 6 (seis) anos de idade completos até o dia 31 de março do ano em 
que ocorrer a matrícula. 
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Art. 3º. As crianças que completarem 6 (seis) anos de idade após a data 
definida no artigo 2º. deverão ser matriculadas na pré-escola (BRASIL, 
2010) 

A partir dessa regulamentação, é notório que a primeira etapa da educação básica, a 

educação infantil, sofre uma retração. Sabe-se que este é o primeiro rito de passagem 

importante da vida infantil, a passagem da casa para a escola, movimento que amplia os 

processos de socialização da criança; portanto, deve ser visto com a importância devida, para 

que as crianças não sofram prejuízos nesta etapa.  

Corroborando a ideia da especificidade relacionada à educação infantil, a LDB 

9394/96 afirma que:  

A educação infantil é a primeira etapa da Educação Básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em 
seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social, complementando a 
ação da família e da comunidade (BRASIL, 1996. art. 29).  

Portanto, é recomendável que a passagem da educação infantil para a educação 

fundamental ocorra a partir de parâmetros que possam garantir uma articulação entre os dois 

níveis, sobretudo no momento em que essas crianças terão de enfrentar esse desafio mais 

cedo. Assim, na etapa correspondente à educação fundamental, diante de processos que 

devem promover o desenvolvimento da capacidade de aprender, o domínio pleno da leitura, 

da escrita e do cálculo, bem como a compreensão da natureza ambiental e humana que se 

insere nas relações sociais, nos sistemas de valores, no sistema político, entre outros aspectos, 

conforme previsto e regulamentado pela Lei 9.394/1996 em seu artigo 32, a criança terá 

melhores subsídios para obter sucesso. Pela legislação, verifica-se que há especificação de 

finalidades e características bem diferentes entre esses dois tipos de atendimento escolar.  

Na discussão acerca dos cuidados que devem ser privilegiados nessa transição, busca-

se reiterar o entendimento de que não se pode perder de vista, com a alteração da lei, o direito 

da criança, já contemplado e devidamente reconhecido no conjunto das regulamentações 

específicas. Neste sentido, de um lado destacam-se no texto da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 várias orientações importantes, entre elas a redação dada aos 

Art. 205 e 206: 

Art. 205: A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho.  
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Art. 206: O ensino será ministrado com base entre outros princípios, o de: I – 
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, II: liberdade 
de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber 
(BRASIL, 1988). 

Por outro lado, ainda no plano dos documentos federais oficiais, o documento do 

Ministério da Educação/Secretaria da Educação Básica (MEC/SEB), denominado Ensino 

Fundamental de Nove Anos, Orientações Gerais, (BRASIL, 2004) destaca que: 

A idade cronológica não é, essencialmente, o aspecto definidor da maneira 
de ser da criança e de sua entrada do ensino fundamental. 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, 2004, 
p.19). 

Essa orientação geral vem bem mais explicitada no documento denominado “Ensino 

Fundamental de nove anos – Orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade” 

(BRASIL, 2006a), onde estão explícitas, em dez textos, as visões defendidas pelo governo 

federal do que se espera que pedagogicamente se realize nas escolas, considerando: a 

singularidade da infância; a relação entre escola e vida; a brincadeira e demais formas de 

expressão; as relações com as áreas do conhecimento, com destaque para a alfabetização; 

aspectos de organização do trabalho pedagógico. 

Segundo a mudança que aqui se apresenta por meio dos textos oficiais legais e suas 

orientações, a educação infantil compreende o universo de crianças na faixa etária até 5 anos, 

as quais poderão estar incluídas na creche até três anos de idade e de quatro a cinco anos na 

pré-escola, referido como um período no qual se apreende a realidade concreta a partir de 

estímulos, motivações, construção e desconstrução de objetos. As atividades lúdicas que 

despertam estímulos, criatividade, inclusão e participação da criança no processo coletivo 

fazem parte de um conjunto de orientações e contribuem para a expressão de novos 

conhecimentos. Nessa fase, observa-se que muitas vezes ocorre de maneira precoce e natural 

o processo de alfabetização, embora o Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº. 

10.172/2001, que no momento passa por avaliação para a elaboração do PNE do período 

2011-2020, indique que “a ampliação do ensino fundamental obrigatório para nove anos, 

atinge de maneira direta a meta nº. 1 (extinção das classes de alfabetização que ainda 

existirem na educação infantil)” (BRASIL, 2001; BRASIL, 2006). 
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Portanto, de acordo com essas orientações, é necessário ressaltar algumas 

características das crianças de seis anos, que se distinguem das outras faixas etárias, e levá-las 

em consideração quando as escolas pensam sobre sua reorganização para a implantação da 

educação fundamental de nove anos. Na educação infantil ressalta-se, sobretudo, a 

imaginação, a curiosidade, o movimento e o desejo de aprender, aliados à sua privilegiada 

capacidade de conhecer o mundo por meio do brincar.  

Atentar para essas peculiaridades é condição necessária para que a referida 

implantação não venha a contrariar as determinações contidas na Constituição Federal 

(BRASIL, 1988) e reafirmar os valores contidos nos demais documentos que tratam do 

assunto. 

A política educacional brasileira propõe a implantação da educação fundamental de 

nove anos como um dos desafios para o ano de 2010, pois se trata de mudanças que incidem 

diretamente na inclusão das crianças de seis anos de idade como sujeitos que passam a ser 

participantes dessa fase educacional. Esse cenário aponta possibilidades e limites nos aspectos 

de organização das redes de ensino, da estruturação de espaços interativos de construção do 

conhecimento na escola, incluindo-se novas tecnologias pedagógicas que impactem na 

equidade, integralidade e qualidade da formação humana e educacional (BRASIL, 2009). 

Tendo em vista a inclusão das crianças de seis anos de idade como obrigatoriedade 

escolar, é necessário que a escola se organize de maneira adequada, considerando todos os 

aspectos que a fase requer. Neste sentido, o MEC, no mesmo documento sobre o Ensino 

Fundamental de Nove Anos - Orientações Gerais, determina: 

Uma questão essencial é a organização da escola que inclui as crianças de 
seis anos no ensino fundamental. Para recebê-las, ela necessita reorganizar a 
sua estrutura, as formas de gestão, os ambientes, os espaços, os tempos, os 
materiais, os conteúdos, as metodologias, os objetivos, o planejamento e a 
avaliação, de sorte que as crianças se sintam inseridas e acolhidas num 
ambiente prazeroso e propício à aprendizagem (BRASIL, 2004. p. 22). 

Assim, as escolas precisam criar um novo projeto para o ensino fundamental como um 

todo e não apenas fazer pequenas adaptações para o 1º. ano por causa das crianças de seis 

anos, pois há muitas décadas a educação fundamental possui oito anos, desde que a lei 

5.692/71 instituiu a educação de 1º. grau. É portanto uma nova realidade, diante da tradição 

de ingresso das crianças na escola aos sete anos.  
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Introduzir a alfabetização para as crianças de seis anos requer não apenas a 

reorganização estrutural das turmas em termos de faixa etária, mas sobretudo desenvolver 

habilidades e competências que tornem possível às crianças o despertar de interesses que 

promovam sua inserção no processo de ensino e aprendizagem. Neste sentido, o documento 

do MEC, denominado “Ensino Fundamental de Nove Anos - Orientações Gerais”, comenta: 

Esse fato aumenta a responsabilidade da escola que receberá as crianças de 
seis anos, na medida em que será necessário, por parte dela, um grande 
investimento na criação de um ambiente alfabetizador, que possibilite às 
crianças não apenas ter acesso ao mundo letrado, como também nele 
interagir. É importante ressaltar, no entanto, que a alfabetização não pode ser 
o aspecto único nem tampouco isolado desse momento da escolaridade 
formal (BRASIL, 2004. p. 22). 

Neste sentido, fica claro, então, que as escolas têm diante de si duas perspectivas de 

organização que são complementares, mas distintas, no que se refere a esse primeiro ano 

segmento da educação básica. 

A primeira se refere à determinação prevista na lei de que o ensino fundamental deve 

prever o atendimento das crianças até 5 anos e de 6 a 14 anos. Desse modo, a mudança 

contempla boa parte do universo da educação básica e busca dar conta do acesso e da 

permanência das crianças na escola, conforme salientado no Art. 205 da Constituição Federal 

(BRASIL, 1988) e exposto no quadro 2. 

Quadro 2: Organização da Educação Escolar até o Fundamental 

Organização em anos escolares / anos de idade 

Educação Infantil Ensino Fundamental 

Creche até Pré-escola 1º. 2º. 3º. 4º. 5º. 6º. 7º. 8º. 9º. 

3 anos De 4 a 5 
anos 

6 anos 7 anos 8 anos 9 anos 10 anos 11 anos 12 anos 13 anos 14 anos 

 

Essa mudança implica estratégias de reorganização dos espaços educativos, para que 

as crianças oriundas da educação infantil possam se inserir na educação fundamental num 

sentido de continuidade progressiva, o que promoverá acomodações sucessivas ao novo 

espaço e organização do trabalho pedagógico de toda a escola até os 14 anos dos alunos. 

Nessa perspectiva, a reorganização terá de prever a revisão do processo de ensino 

fundamental e atender as especificidades a serem consideradas nessa etapa, fato que exige 

inicialmente a construção da trajetória de inserção desses alunos como elemento essencial 
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para que os desdobramentos posteriores adquiram familiaridade e continuidade para os 

alunos, ou seja, é necessário que as crianças, além de se reconhecerem como parte do 

processo, possam interagir e avançar.  

Essa proposta, apesar de apontar avanços, implica, em sua implantação, a presença de 

desafios no que se refere ao trabalho escolar, principalmente para os sujeitos diretamente 

envolvidos, que são as crianças de seis anos de idade, todos os agentes das escolas e em 

particular os professores que atuarão com eles.  

Fazendo-se a comparação apontada por Viñao Frago (1998) entre o que a teoria relata 

e a legislação federal propõe, há certa concordância quanto ao cuidado a se oferecer às 

crianças nas atividades educativas previstas, por exemplo, por Wallon (2005), enquanto teoria 

e os princípios da legislação.  

Esses princípios implicam alterações fundamentais na organização das escolas 

brasileiras de educação fundamental para receberem as crianças de seis anos de idade. Isso 

significa, por exemplo, alteração de espaços livres para brincadeiras; adequação de 

mobiliário, tanto de sala de aula quanto para a hora da merenda; adequação de sanitários e 

bebedouros, entre outros itens, considerando que se criou uma tecnologia apropriada à 

educação infantil. 

Se, no período correspondente à educação infantil, se espera que a criança aprenda a 

viver em grupo, comece a partilhar espaços, dividir atenções, comunicar-se e fazer-se 

compreender por outros adultos e crianças, e este período agora sofre redução, é 

recomendável que a educação fundamental, ao receber essa criança de seis anos respeite essas 

especificidades e se reorganize diante das mudanças promulgadas. 

Esta afirmação denota a decisão da política institucional do estado brasileiro, na 

perspectiva de melhoria na implantação do sistema educacional, com fundamentos que estão 

pautados nos princípios de acesso universal, há tanto tempo esperado, equidade, qualificação 

de meios e resultados de metas. 

Os brinquedos, as brincadeiras e o brincar são três elementos que sempre estiveram 

ligados à história da criança, fazem parte da natureza infantil, como se fossem parte intrínseca 

da mesma e, por isso mesmo, devem ser levados em consideração, pois o brincar é uma 

ferramenta fundamental do aprendizado. Podemos observar que o adulto, a seu turno, vê a 

brincadeira como algo distinto da mente, que brincar é exercitar apenas o físico, gastar 

energia. A criança de seis anos ainda corre muito, pula, quer se movimentar, ter prazer com o 
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corpo, e precisa junto a isso dos aspectos do coletivo, da socialização. Nesse sentido, cabe aos 

educadores ter clara a cisão existente entre o pensamento, o sentimento e o físico e recuperar 

esses elementos nos planejamentos mais integrados ao que se dirige às crianças de seis anos, 

no primeiro ano do educação fundamental. 

Uma dessas preocupações se traduz pelo fato de que, na realidade educacional das 

escolas, observa-se a diminuição dos períodos de tempo para que a criança exerça a condição 

de ser criança, ou seja, brincar, correr, pular, cantar livremente. No entanto, entende-se que é 

preciso considerar a importância do brincar no desenvolvimento das múltiplas aprendizagens. 

Desta forma, a educação infantil não pode se constituir em engessamento de funções 

pedagógicas diretivas em massa; a educação fundamental, que recebe essa criança aos seis 

anos, também não deve desconsiderar esse aspecto. Identificar, desenvolver e valorizar a 

expressão subjetiva e existencial de cada criança como processo de valorização e respeito do 

ser criança foi indicação da LDB:  

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em 
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação 
da família e da comunidade; 

Art. 30. A educação infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades 
equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II - pré-escolas, para as 
crianças de quatro a seis anos de idade (BRASIL, 1996). 

Entretanto, essa indicação, válida para a educação infantil, passa a ser, com a nova 

legislação e as novas orientações, relacionada à educação fundamental para atender a mesma 

criança de seis anos. As atividades lúdicas, com as devidas proporções, devem agora se 

articular com as questões da educação fundamental, pois as crianças de seis anos que 

ingressam no 1º. ano da educação fundamental devem ainda estar inseridas na lógica do 

funcionamento do que era a educação infantil para essa idade, com mediações e orientações 

pedagógicas específicas que permitam a passagem sem rupturas à fase seguinte, ou pelo 

menos com baixo impacto ao seu desenvolvimento. 

É necessário, assim, estabelecer no projeto pedagógico, inclusive no que diz respeito à 

subjetividade ou ao grau de maturidade de cada criança, ou das características de um 

segmento populacional, o cuidado e a atenção às lógicas de trabalho para que contemplem 

aspectos relevantes do desenvolvimento da criança de seis anos de idade.  
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No Brasil, as discussões sobre a educação infantil vêm se expandindo e ganhando 

expressão. Isto se dá em virtude da necessidade das mães trabalhadoras, ora para 

complemento da renda familiar, ora por suprir o novo modelo de mulher, a profissional. As 

crianças na fase da educação infantil têm, na maior parte do tempo, vivências com atividades 

lúdicas, em que, por meio das brincadeiras, livres ou direcionadas, usam a imaginação e, por 

conseguinte, exercem o direito de um desenvolvimento criativo e lógico. Com a mudança para 

a educação fundamental de nove anos, a educação infantil perde um ano de atuação, pois as 

crianças chegarão mais cedo ao fundamental, nível em que o tempo estipulado para o lúdico é 

expressamente menor e o desenvolvimento cognitivo é realizado de maneira pragmática. 

Para se atingir esse objeto proposto, é preciso proporcionar segurança necessária para 

a inclusão das crianças na escola. Nesta ótica, Galvão (1995) relata que na perspectiva teórica 

de Wallon 

(...) O estudo da criança contextualizada possibilita que se perceba que, entre 
os seus recursos e do seu meio, instala-se uma dinâmica de determinações 
recíprocas: a cada idade estabelece um tipo particular de interação entre o 
sujeito e o meio ambiente. Os aspectos físicos do espaço, as pessoas próximas, 
a linguagem e os conhecimentos próprios de cada cultura formam o contexto 
do desenvolvimento. (p.39)  

A importância da integração da criança com o meio, destacada como componente vital 

nesta fase, considerando os aspectos do desenvolvimento cognitivo, afetivo e social, se alinha 

às atividades educativas escolares, lúdicas ou não, nos ambientes escolares; estas atividades, 

mais bem compreendidas pelos estudos de Wallon que enfatizam a interação social na 

construção do conhecimento e das práticas escolares no seu todo, focalizando centralmente as 

interações das crianças. 

Na lógica de entendimento da proposta até aqui, a discussão a seguir apresenta os 

encaminhamentos dados para que a mudança prevista na lei seja implantada e destaca as 

recomendações que a rede municipal da cidade de São Paulo prioriza em face da necessidade 

de reorganização estrutural e pedagógica, ou seja, se passa dos preceitos legais federais e das 

orientações gerais para a rede escolar oficial localizada. 

1.2. A rede pública municipal de São Paulo 

Neste âmbito, a documentação também abrange legislação e recomendação como 

desdobramentos.  
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A partir da portaria conjunta do Conselho Municipal de Educação e do Conselho 

Estadual de Educação (CME/CEE) nº. 04/06, publicada no Diário Oficial da Cidade de São 

Paulo, do dia 19 de agosto de 2006, que determina as normas e orientações ao cumprimento 

das Leis Federais nº. 11.114, de 14 de maio de 2005, e nº. 11.274, de 06 de fevereiro de 2006, 

tornando obrigatória a matrícula a partir do seis anos de idade (SÃO PAULO, 2009. p. 56), se 

definiram as diretrizes para a implantação da educação fundamental de nove anos no 

Município de São Paulo. Para atingir tais objetivos, a rede deu início a uma série de estudos, 

reflexões e debates sobre a implantação da educação fundamental de nove anos no município 

de São Paulo. 

Ao definir os objetivos e metas para a educação fundamental de nove anos, tendo 

como base o Plano Nacional de Educação/2001, a rede pesquisada destaca a importância:  

(...) de oferecer maiores oportunidades de aprendizagem no período de 
escolarização obrigatória (...) ingressando mais cedo no sistema de ensino, as 
crianças podem prosseguir nos estudos alcançando maior nível de 
escolaridade. (SÃO PAULO, 2009 p.56)  

Neste sentido, pressupõe considerar a formação dos sujeitos envolvidos na 

implantação e na execução de ações para que possam:  

a) acenar para a necessidade de um repensar de todo o ensino de forma a 
garantir condições adequadas em todos os anos iniciais; 

b) reconhecer a importância da ressignificação das habilidades, saberes e 
relações que devam ser construídas ao longo dos anos intermediários; 

c) complementar e enriquecer nos anos finais, as competências, os 
conhecimentos e as atitudes necessárias à constituição de identidades 
afirmativas (SÃO PAULO, 2009, p.˙57) 

Na perspectiva da organização das instituições, a discussão sobre o currículo 

designado para as crianças de seis anos de idade deve “superar a visão de que este seria uma 

relação de matérias ou conteúdos, e não como algo dinâmico, flexível, que se transforma em 

vivências e práticas pedagógicas cotidianas” (SÃO PAULO. 2009. p. 57), no sentido do 

entendimento das necessidades de desenvolvimento da criança como parte de uma sociedade 

historicamente construída e dando relevo ao papel 

(...) do espaço da escola como parte importante do processo de formação das 
crianças. Por isso, ele precisa ser pensado e organizado no sentido de lhes 
possibilitar o desenvolvimento da alegria, da ludicidade, da sensibilidade, da 
capacidade de observar e de vivenciar experiências interativas. (SÃO PAULO. 
2009. p. 57) 



47 

 

 

De acordo com essa recomendação, fica evidente que a elaboração do documento, no 

que tange ao aspecto relativo à estruturação dos espaços de socialização, reitera as 

preocupações contidas no âmbito das indicações federais, o que revela uma interpretação 

baseada nas proposições oriundas da lei federal, além de demonstrar a preocupação da rede 

em se propor legalmente a atender tais determinações. 

No que se refere ao aspecto estrutural da mudança, a determinação que prioriza a 

organização dos espaços de atuação da criança mostra preocupação da rede investigada com 

as determinações legais; quanto ao aspecto efetivo de reorganização apontado e de construção 

de um processo de educação pertinente, é possível dizer o mesmo?  

O segundo documento, “Coletânea de textos legais ensino fundamental de 9 Anos”, 

elaborado pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo para a efetiva implementação 

da educação fundamental de nove anos, dentre outros aspectos pressupõe: 

Reorganização pedagógica e readequação curricular de todo o paradigma do 
ensino fundamental, sobretudo com vistas à elaboração de proposta 
pedagógica apropriada ao atendimento de crianças de seis anos de idade já 
matriculadas no ensino fundamental, observadas as Diretrizes Curriculares 
Nacionais da educação infantil e do ensino fundamental e as normas 
estabelecidas pelos próprios sistemas de ensino para cada uma das etapas da 
educação básica. 

Garantia de infraestrutura que disponibilize espaços físicos, equipamentos e 
materiais didáticos, acervo bibliográfico e mobiliário compatível com as 
características dos alunos atendidos no ensino fundamental de 9 anos, 
inclusive adequados às crianças de seis anos. 

Garantia de equipamentos adequados para o desenvolvimento da Informática 
Educativa. 

Ampliação e formação contínua dos profissionais em educação, em especial 
dos professores que irão atuar nos anos iniciais, observado o novo paradigma 
proposto para o ensino fundamental de 9 anos de duração, envidando esforços 
para universalizar a formação em nível superior, para os profissionais que 
atuam na educação básica. (SÃO PAULO, 2009, p. 58). 

Portanto, parece haver por parte da rede municipal de ensino de São Paulo intenção de 

realizar as mudanças para a implementação da educação fundamental de nove anos, ao 

priorizar questões ligadas à escolarização dessas crianças e as ações docentes de seus 

professores.  

Para tanto, a Secretaria Municipal de São Paulo (SME) estabelece que, sempre que 

possível, os professores das séries inicias, destinados ao processo de alfabetização e 

letramento, devam permanecer com a mesma turma em que atuaram no 1º. ano, num sentido 
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de continuidade. Assim, o professor atua com essas crianças durante dois anos – 1º. e 2º. – 

com o objetivo de concluir o processo de alfabetização. 

Com base no conjunto da legislação que inclui as crianças de seis anos de idade no 

ensino fundamental, surge também a preocupação legal com a formação continuada dos 

professores que atuam com essas crianças. Nesse sentido, a Secretaria Municipal de São Paulo 

(SME) instituiu o Programa Ler e Escrever - Prioridade na Escola Municipal, que foi 

elaborado pela Diretoria de Orientação Técnica (DOT) e tem como principal meta reverter o 

quadro de fracasso escolar associado à alfabetização (SÃO PAULO, 2006), antes mesmo da 

implantação da escola de nove anos. 

A preocupação da rede municipal com a execução desses projetos se dá pelo fato de 

que, baseando-se em pesquisas sobre alfabetização, realizadas pelo Ibope/Ação Educativa em 

2005 para avaliar a capacidade de escrita dos alunos do 3º. ano do Ciclo I,  

(...) revelou que existem escolas que chegam a ter até 30% de alunos que não 
escrevem convencionalmente. Segundo estudos da Secretaria Municipal de 
Educação (SME), 12% (10 mil alunos da Rede) são repetentes ao final do 
Ciclo I. É este quadro que queremos reverter em benefício de um melhor 
ensino para nossas crianças. O programa contempla três projetos: Toda Força 
ao 1º. Ano, Projeto Intensivo no Ciclo I – PIC e Ler e Escrever em todas as 
Áreas no Ciclo II. (SÃO PAULO, 2006, p.5)  

A análise dos dados levantados aponta que há escolas com altos índices de alunos que 

não escrevem convencionalmente. Essa pesquisa vem confirmar o que outros documentos 

produzidos por essa secretaria têm indicado, ou seja, que as causas dessa alfabetização 

precária são muitas e têm diferentes origens (SÃO PAULO, 2005). 

Com isso em mente, e com o objetivo de desenvolver a aprendizagem adequada da 

leitura e da escrita para todos os alunos ao finalizar o ensino fundamental de nove anos, a 

DOT/SME:  

(...) colocará junto a cada professor do 1º. ano um auxiliar, estudante de 
Pedagogia, para ajudar o professor na alfabetização. (...) para reverter o 
quadro de fracasso escolar ocasionado pelo analfabetismo e pela alfabetização 
precária dos alunos do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino 
(SÃO PAULO, 2006, p.5).  

Em decorrência das determinações legais, destacou-se que:  

O primeiro ano da escolaridade obrigatória tem um papel decisivo na vida dos 
alunos e, desde há muito tempo, tem sido o ano em que há uma dedicação 
intensa do professor e dos alunos à aprendizagem da leitura e da escrita. Os 
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institutos de pesquisa e avaliação educacional indicam que os alunos que 
chegam ao final desse período já alfabetizados, tendem a ter maior sucesso nas 
aprendizagens ao longo do Ciclo, pois, ao ler e escrever com alguma 
autonomia, podem seguir aprendendo os conteúdos de todas as áreas de 
conhecimento, principalmente por meio da leitura e da produção de textos. 
(SÃO PAULO, 2005, p.20)  

Se isso já estava acontecendo antes da medida para expandir a escolaridade, com o 

ingresso das crianças de seis anos certamente a preocupação se amplia. Diante do exposto, é 

possível concluir que, de acordo com as prerrogativas legais, a rede municipal de ensino da 

cidade de São Paulo parece atender às orientações legais decorrentes da lei federal no que 

concerne ao ensino fundamental de nove anos. Afirmar se essas proposições se efetivam na 

ação do professor será objeto do capítulo que trata da análise dos dados da vida da escola. 

Neste momento, a discussão aqui empreendida buscará, como parte do cenário, apresentar as 

metas de aprendizagem da rede investigada, mediante explicitação do “Programa Ler e 

Escrever– Projeto Toda Força ao 1º. ano” que lhe serve de base. 

1.2.1. As metas de Aprendizagem do “Programa Ler e Escrever – Projeto Toda Força 

ao 1º. ano”.  

O “Programa Ler e Escrever - Projeto Toda Força ao 1º. ano” na versão de 2010 (SÃO 

PAULO, 2010), instituído com base no conjunto da legislação do Município de São Paulo, no 

qual estão inseridas as crianças de seis anos de idade, é um conjunto de linhas de ação 

articuladas, que inclui formação docente, acompanhamento, elaboração e distribuição de 

materiais pedagógicos e outros subsídios. Tem como finalidade promover a melhoria do 

ensino em toda a rede municipal, principalmente no que se refere à alfabetização de todas as 

crianças com até oito anos de idade, e garantir recuperação da aprendizagem de leitura e 

escrita aos alunos das demais anos da educação fundamental. 

A Secretaria de Educação Municipal de São Paulo (SME) promove oportunidades de 

formação continuada para a equipe envolvida com o programa, tanto para os professores da 

sala de aula quanto para os diretores das escolas, supervisores, professores coordenadores das 

oficinas pedagógicas, possibilitando discussão de conteúdos que ampliem as possibilidades de 

compreensão, apoio, acompanhamento e avaliação para a tomada de decisões voltadas à 

aprendizagem dos alunos.  

O programa desenvolve um plano de três metas que visam contemplar as seguintes 

perspectivas: práticas de comunicação oral, práticas de leitura e práticas de escrita. 
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Em relação à comunicação oral, a meta determina que alunos ao final do 1º. ano: 

Participem de situações de intercâmbio oral, ouvindo com atenção e 
formulando perguntas sobre o tema tratado. 

Apreciem textos pertencentes a diferentes gêneros (orais ou escritos), lidos 
autonomamente ou lidos por um adulto, recontem histórias conhecidas, 
recuperem algumas características do texto ouvido ou lido (SÃO PAULO, 
2010b, p.21).  

Para esse desenvolvimento de capacidades relacionadas à comunicação oral, pensando 

que o aluno está inserido no meio social, o documento assume o que consta no documento dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, ou seja, que os alunos nesta faixa etária têm a 

possibilidade de: 

Trocar ideias e opiniões; fazer uma pergunta relacionada ao tema da conversa; 
relatar um episódio do cotidiano; pedir uma informação; transmitir um recado; 
narrar uma história conhecida; cantar uma canção ou recitar um poema (SÃO 
PAULO, 2010, p. 22). 

As metas relacionadas às práticas de leitura determinam que os alunos ao final do 1º. 

ano: 

Leiam, com a ajuda do professor, diferentes gêneros, (notícias, instrucionais, 
informativos, contos, entre outros), apoiando-se em conhecimentos sobre o 
tema do texto, as características de seu portador, do gênero e do sistema de 
escrita. 

Leiam com autonomia, placas de identificação, nomes, parlendas, advinhas, 
poemas, canções, trava-línguas, listas, manchetes de jornal, entre outros (SÃO 
PAULO, 2010. p.21).  

A meta que se refere às práticas da escrita aponta para a necessidade de que os alunos, 

ao final do 1º. ano, escrevam de forma alfabética, sem a necessidade de adquirir fluência nos 

mais variados tipos de texto, mas que:  

Escrevam alfabeticamente textos que conhecem de memória (parlendas, 
adivinhas, poemas, canções, trava-línguas, entre outros) ainda que não 
segmentando o texto em palavras. 

Escrevam textos de autoria (listas, bilhetes, cartas, entre outros) individual, em 
duplas ou ditando-os para o professor. 

Reescrevam textos (lendas, contos, entre outros) de próprio punho ou ditando-
os para o professor ou colegas, considerando as ideias principais do texto-
fonte e algumas características da linguagem escrita. (SÃO PAULO, 2010. 
p.21). 
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Em outra direção, é necessário que, no início da escolarização obrigatória, antes 

mesmo de iniciar as atividades de leitura e escrita, o professor crie condições de adaptações 

para que haja a socialização das crianças no 1º. ano de escolarização obrigatória, e neste 

sentido o Guia para o Planejamento do Professor Alfabetizador determina: 

Fevereiro. Tempo de conhecer os colegas, o professor e a escola. Tempo de 
explorar a nova sala de aula e de aprender a conviver com uma nova rotina de 
trabalho. Essas três primeiras semanas de aula são mesmo muito especiais 
para os alunos e também para você, professor, que iniciará um novo ano letivo 
diante de um novo grupo de alunos. É, sem dúvida, um período de 
apresentações e de adaptações. (SÃO PAULO, 2010. p.44)  

É preciso reiterar que até aqui o panorama sobre as determinações postas pela 

Secretaria Municipal de Educação vem ao encontro das determinações apontadas pelo 

conjunto da legislação federal no que se refere à educação fundamental de nove anos, pois 

prioriza aspectos ligados à reestruturação dos espaços da rede e também organiza formação 

continuada para repensar os processos de ensino. Todavia, ao se pautar nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, estabelece metas que, anteriormente, se referiam ao ingresso com sete 

anos. 

Desse modo, a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, em consonância com 

as iniciativas do governo federal para reverter o analfabetismo, participa da iniciativa do MEC 

no que se refere ao Plano de Metas - Compromisso Todos pela Educação, ação que busca 

avaliar como está se processando a alfabetização dos alunos dos anos iniciais no país. Dentre 

as metas do Plano, destaca-se a alfabetização das crianças até, no máximo, os oito anos de 

idade, aferindo os resultados de desempenho por exame periódico específico. Como exemplo 

destes exames, pode-se citar a realização da Provinha Brasil, que é  

Uma avaliação diagnóstica do nível de alfabetização das crianças matriculadas 
no segundo ano de escolarização das escolas públicas brasileiras. Essa 
avaliação acontece em duas etapas, uma no início e a outra ao término do ano 
letivo. A aplicação em períodos distintos possibilita aos professores e gestores 
educacionais a realização de um diagnóstico mais preciso que permite 
conhecer o que foi agregado na aprendizagem das crianças, em termos de 
habilidades de leitura dentro do período avaliado. (BRASIL, 2007) 

É importante ressaltar que as crianças do 1º. ano da educação fundamental de nove 

anos devem passar a ser incluídas na meta de iniciação ao desenvolvimento da alfabetização; 

porém, a Provinha Brasil é aplicada a todos os alunos matriculados a partir 2º. ano de 

escolarização obrigatória, quando o processo de alfabetização, esperado que ocorra em dois 

anos, é concluído.  
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Em relação a essa avaliação, o secretário Municipal de Educação de São Paulo 

declarou que desde 2007 foi discutida pelos profissionais da Rede Municipal de Ensino de 

São Paulo a questão da educação fundamental de nove anos. Nesse sentido, declarou que o 

principal objetivo para a continuidade desse trabalho é assegurar que “todas as crianças na 

escola tenham educação de qualidade”, mas relata que, apenas em 2010: 

(...) os 9 anos de ensino entram em vigor efetivamente (...). Em 2010 os alunos 
receberão os Cadernos de Apoio e Aprendizagem, que têm como finalidade 
contribuir para a implementação das orientações curriculares e a melhoria das 
condições de trabalho do professor e a aprendizagem dos alunos. Para os 
educadores, chegam os Guias de Trabalho Pedagógico e DVDs que mostram 
orientações de aula e do uso desses materiais, utilizando a articulação entre 
diferentes mídias. (SÃO PAULO, 2010) 

Portanto, embora a implantação da educação fundamental de nove anos seja recente, 

ressalta que os resultados da Provinha São Paulo demonstram o resultado de uma discussão 

que é anterior à implementação da mudança. É possível perceber que adaptações nessa 

regulamentação relativas ao uso da Provinhas Brasil e São Paulo deverão ser feitas, de fato, 

aos oito anos, quando as crianças estarão no 3º. ano. Assim, avaliar as mesmas metas de 

habilidades no 2º. ano significa antecipar a alfabetização (conforme visto anteriormente) para 

os sete anos, exigindo dos alunos de seis anos o que antes era exigido aos sete anos. 

A partir da implantação, ocorreram algumas mudanças na estruturação da escola que 

demonstram a preocupação em atender aos pressupostos determinados pelo conjunto da 

legislação federais e adequados à legislação municipal. 

Atualmente, as crianças da educação fundamental permanecem na escola pelo período 

de 5 horas, mas a meta é a ampliação da jornada das crianças para 7 horas. Com relação às 

matrículas, a meta é matricular alunos de modo a organizar a escola com até 35 alunos nas 

salas de aula da educação fundamental e no máximo 32 no 1º. ano do Ciclo I. (SÃO PAULO, 

2011) 

No período de 5 horas diárias da jornada das crianças na escola, além das atividades 

pedagógicas, estão incluídas as refeições. Ressalta-se que o fornecimento da refeição foi 

criado pelo Decreto nº. 35.412, de 18 de agosto de 1995, e reorganizado pelo Decreto nº. 

52.089, de 19 de janeiro de 2011 (SÃO PAULO, 2011).  

Com a permanência estendida das crianças na escola e com a finalidade de assegurar a 

qualidade das refeições fornecidas para os alunos, a Secretaria Municipal de São Paulo 

instituiu o Conselho de Alimentação Escolar – CAE, que tem por finalidade principal 



53 

 

 

controlar, fiscalizar e acompanhar a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

- PNAE, com as seguintes responsabilidades:  

I - o direito à alimentação adequada, visando garantir a segurança alimentar e 
nutricional dos alunos; 

II - a universalidade do atendimento da alimentação escolar gratuita, 
consistente na atenção aos alunos matriculados na rede pública municipal de 
educação básica; 

III - a equidade, compreendendo o direito constitucional à alimentação 
escolar, com vistas à garantia do acesso ao alimento de forma igualitária; 

IV - a sustentabilidade e a continuidade, objetivando o acesso regular e 
permanente à alimentação saudável e adequada; 

V - o respeito aos hábitos alimentares, considerados como tais as práticas 
tradicionais que fazem parte da cultura e da preferência alimentar local 
saudáveis (SÃO PAULO, 2011). 

Assim, a rede municipal de ensino da cidade de São Paulo busca assegurar essas 

condições materiais para que a criança ingresse com condições físicas cada vez mais propícias 

à inserção no processo de ensino e aprendizagem.  

Organizada desta maneira, a rede se insere nesse novo desafio. No próximo item, 

busca-se caracterizar a escola em que foi realizada a pesquisa para, em momento posterior, 

confrontar proposições referentes à organização a partir dos dados empíricos oriundos da 

observação realizada na escola. 

1.3. A escola pesquisada 

Neste item, são abordados aspectos históricos e características da escola na atualidade 

e os sujeitos da pesquisa, ou seja, os alunos e as professoras. 

1.3.1. Histórico da escola 

De acordo com o Projeto Pedagógico da escola pesquisada, as atividades escolares 

nessa unidade de ensino tiveram início em 12/11/1963; o prédio foi reformado e reinaugurado 

em 01/09/1967 (SÃO PAULO, 2010b). 

No ano de 1968, foram criadas 7 classes do Ensino Pré-Vocacional. Essas salas 

funcionavam como oficinas e os alunos, além de frequentar as aulas regulares, participavam 

de oficinas profissionalizantes. A partir de 14/02/1970, todas as classes foram transformadas 

em classes regulares de ensino. 
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Em 1971, o Decreto nº. 9.373/71 estabeleceu que, no período noturno, as Escolas do 

Município de São Paulo concedessem o espaço físico para as classes do Ensino Secundário, 

mantido pela Secretaria do Estado até o ano de 1976.  

Em 19/09/92, realizaram-se as comemorações de Jubileu de Prata pelos 25 anos de 

funcionamento dessa unidade escolar. A programação do evento teve a participação da 

comunidade do bairro, ex-alunos e ex-funcionários.  

A partir de 1994, a escola vivenciou situações de depredação, realizadas muitas vezes 

pelos próprios alunos, o que ocasionou depreciação do prédio, motivo pelo qual ocorreram 

várias reportagens nos jornais do bairro. Nessa ocasião, as pessoas que moravam no bairro 

manifestaram-se ao poder público quanto à necessidade de mudança e conservação do prédio. 

Entre 1999 e 2000, o prédio escolar teve grandes mudanças, dentre elas os pisos das 

salas de aulas, do pátio e dos corredores, que estavam deteriorados, substituídos por piso frio, 

tipo cerâmico. Os banheiros foram refeitos. A cozinha foi reestruturada. A escola foi pintada 

por dentro e por fora. Foi construída uma quadra poliesportiva oficial, com arquibancada para 

público e adaptado um espaço para outra quadra alternativa. Instalou-se cobertura do portão 

da rua até a secretaria.  

Com o objetivo de implantação da Política Educacional da Secretaria Municipal de 

São Paulo, SME, no ano de 2007, conforme Comunicado nº. 1319 de 23/08/2006, DOC de 

24/08/2006, essa Unidade Escolar passou a funcionar em dois turnos diurnos. Para tanto, 

foram construídas três salas de aulas. 

Em 4 de dezembro de 2009, a escola fundamental de nove anos foi implantada e 

passou a vigorar com a nomenclatura de Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF, a 

partir do ano letivo de 2010, com 3 (três) turmas destinadas ao 1º. ano. No final do ano letivo 

de 2010, o número de alunos foi de 1.100 (mil e cem). O quadro de agentes que atuam na 

escola é composto por 67 funcionários municipais e 13 que prestam serviços de limpeza e de 

refeição/alimentação. 

1.3.2. A localização da escola 

Localiza-se em São Paulo, próxima à represa Guarapiranga, na zona sul, periferia de 

São Paulo. Inicialmente era um bairro estritamente residencial, surgindo com a construção de 

um conjunto habitacional projetado com áreas disponíveis para serviços públicos e praças que 

atendessem às necessidades dos moradores. Com o tempo, o comércio foi se instalando, por 
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necessidade dos moradores e ampliação do bairro; hoje, conta com padarias, posto de saúde 

municipal, açougues, supermercados, fábricas, lotéricas, restaurantes, academias, além de 

instalações de creches municipais e particulares, escolas municipais de educação infantil e 

educação fundamental. As ruas, atualmente, são asfaltadas e há serviço de água e esgoto 

disponível.  

A pesquisa foi realizada em uma dessas escolas municipais de educação fundamental. 

Essa escola atende crianças que estudam durante cinco horas, incluindo duas refeições, o 

almoço e lanche. O período da manhã é destinado à educação fundamental II e o da tarde para 

o fundamental I.  

No que se refere à estrutura física, o prédio é uma construção de dois andares, com 13 

salas de aula e dois banheiros no andar superior e três salas de aula no andar inferior, pátio 

coberto, cozinha terceirizada para alunos e cozinha de funcionários, dois banheiros, depósitos, 

vestiários de agentes escolares, Sala de Leitura e Informática, Sala de Educação Física, Sala 

de Bandas e Fanfarras, Diretoria, Secretaria, Sala de Professores e Coordenação Pedagógica, 

que estão dispostos no andar inferior. Nas áreas externas há uma quadra oficial descoberta e 

outra improvisada de tamanho menor. Bem abaixo das janelas das salas de aulas há uma 

pequena área para lanche, estacionamento e um jardim. Segundo a diretora da escola:  

(...) o espaço interno não é suficiente, inclusive para acomodar os 
instrumentos e material escolar da escola e dos alunos. Encontramos 
dificuldade para atender ao número de alunos que frequenta a Unidade devido 
ao pequeno espaço interno e a má distribuição dos ambientes de que 
dispomos, contando com apenas um acesso do andar superior para o inferior e 
pátio interno como local de passagem obrigatória para todas as outras 
dependências. (DIRETORA DA ESCOLA PESQUISADA, Anotações do 
caderno de campo, 2010). 

De modo geral, a escola parece oferecer os requisitos necessários para a aprendizagem 

dos alunos, é um ambiente limpo, organizado, com clima tranquilo e, pelo menos no período 

em que a pesquisa foi feita, propício aos fins a que se propõe.  

O quadro 3 busca pormenorizar a configuração dos ambientes. Para tanto, o quadro 

lista quantitativamente os elementos e então é promovida a discussão qualitativa de sua 

distribuição e utilização. 
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Quadro 3: Caracterização dos ambientes escolares 

As salas de aula do 1º. ano localizam-se no andar térreo da escola. Este espaço, nos 

anos anteriores ao ingresso das crianças de seis anos, era ocupado por outras turmas. Esse é 

um dado bem relevante da reorganização da escola, pois não obriga as crianças a subirem 

escadas. Ao analisar as fotos, uma delas chama a atenção: a Figura 7 – Sala de Educação 

Física. Causa certa estranheza encontrar, numa escola, uma sala para Educação Física 

mobiliada com mesas e carteiras, considerando o tipo de atividade proposta para essa área do 

currículo, ou seja, a centralidade no movimento corporal. 

Segundo a diretora, a partir de 2010, quando a escola recebeu as crianças de seis anos 

na educação fundamental, as crianças tinham muita dificuldade de permanecer sentadas nas 

carteiras. Para muitas delas, as carteiras não acomodavam adequadamente pois eram grandes, 

de tal sorte que os pés não alcançavam o chão. Situação que, conforme foi observado, 

continua. Tal fato denota ausência de reorganização do mobiliário, deixando de atender 

questões fundamentais de saúde física do alunado. Essa situação de desconforto certamente 

interfere nas atividades de realização com papel e lápis na aprendizagem da criança. As salas 

são arejadas e acolhedoras e se percebe, também, que são limpas. As carteiras são brancas e 

não têm rabiscos. 

Salas de aula 35 mesas e cadeiras para alunos, 1 mesa e cadeira para professor, 1 lousa quadriculada, 2 
janelas com cortinas de tecido, 2 ventiladores de parede, 1 cesto para lixo, 2 armários de 
alvenaria, 1 relógio. 

Sala de 
Leitura 

8 mesas redondas e 40 cadeiras para alunos, estantes de alvenaria pelas paredes, 1 armário de 
madeira e 2 armários de alvenaria, 1 cadeira de balanço, 1 computador, 1 televisão, 1 aparelho 
de DVD, 1 episcópio, 1 lousa quadriculada, 1 tela de projeção, 1 amplificador de som, 1 
aparelho de som portátil, 2 microfones sem fio, 4 janelas com cortinas de tecido, 2 ventiladores 
de parede, 2 cestos para lixo, 2 caixas de som. 

Sala de 
Informática 

21 computadores, 40 cadeiras, 1 impressora lazer, 1 projetor de imagem, 1 tela de projeção, 1 
scanner, 4 janelas com cortinas de tecido, 1 armário de madeira, 1 lousa branca, 1 aparelho de 
ar condicionado, e 1 câmera de vigilância, 1 cesto para lixo. 

Pátio Interno 1 palco, 15 mesas de refeitório, 6 bancos de madeira e 80 cadeiras de alunos, 1 armário de 
madeira, 1 bebedouro com 7 torneiras, 2 câmeras de vigilância, 1 cesto grande para lixo, 1 
conjunto de 4 cestos para lixo reciclável. 

Sala de 
Educação 
Física 

1 lousa, 1 mesa e cadeira de professor, 11 mesas e 38 cadeiras para alunos, 1 armário de 
madeira com materiais diversos para atividades físicas, 1 balança, 1 cesto para lixo. 

Quadra de 
Esportes 

2 traves de gol, 2 tabelas de basquete com 2 cestas, demarcação para: futebol, voleibol, 
basquetebol, handebol, 1 cesto grande para lixo, 1 conjunto de 2 cestos para lixo reciclável. 
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O pátio interno possui aproximadamente 300 metros quadrados e é destinado para as 

refeições, recreação, formação de filas e um palco onde são realizadas apresentações. As 

mesas são apropriadas para as refeições, são baixas, firmes e limpas. É um espaço amplo, 

onde é possível, as crianças brincarem após as refeições até que todos terminem de se 

alimentar. 

As refeições são feitas em dois momentos. Às 13h30, logo no início das aulas, 

momento em que é oferecido lanche, normalmente composto de um pão, ou biscoito, suco ou 

achocolatado. Às 15h00, denominado o segundo lanche, é oferecido almoço, que inclui o 

prato principal, suco e sobremesa.  

Percebe-se que algumas crianças trazem lanche de casa, mas a maioria faz as duas 

refeições oferecidas pela escola. Nota-se que as crianças conversam pouco enquanto se 

alimentam. Segundo a diretora, diariamente, é necessário que as refeições sejam preparadas 

na escola tanto para o período da manhã como da tarde. Esse é o motivo pelo qual o almoço 

só é servido às 15h00, ou seja, não é possível servir às 11h00 para o período da manhã e já às 

13h30 para o período da tarde. Esses dados serão mais explorados no próximo capítulo. 

Ao término do 1º. lanche, após sinal de entrada à sala, as crianças se locomovem para 

o centro do pátio para a formação da fila e se encaminham para a sala de aula. No segundo 

lanche, após comer vão ao pátio para brincar. Brincam livre e espontaneamente. A maioria 

corre, grita. A brincadeira mais comum é o pega-pega. Algumas crianças, principalmente as 

meninas, permanecem sentadas conversando, normalmente em pares. As monitoras, que 

também são as responsáveis por preparar e servir as refeições, demonstram afeto e tolerância 

aos gritos e à correria. Percebe-se, ainda, que há pouca interferência nas atitudes e 

comportamento dos alunos.  

O silêncio volta após o sinal de entrada para a sala de aula, momento em que a 

professora vem para o parque e exige que os alunos formem a fila, fiquem quietos e, em fila 

indiana, sigam até a sala de aula. 

O parque interno também é destinado para os momentos de atividades lúdicas, para 

recreação. Pode-se dizer que não é um lugar adequado, pois é dividido com outros ambientes 

e outras turmas de alunos. Vale ressaltar que não há equipamentos infantis. O parque que é 

destinado para as crianças brincarem, onde se tem brinquedos, como escorregador, balança, 

gira-gira, está sem permissão de uso por necessitar de manutenção. Os brinquedos estão 
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enferrujados, o que pode ser entendido como inadequação do prédio para receber as crianças 

menores. 

A Sala de Leitura, que tem aproximadamente 50 metros quadrados, funciona também 

como biblioteca. Conta com uma professora permanente que faz o trabalho de organização 

dos empréstimos de livros e DVDs e, em conjunto com a professora da sala de aula, 

desenvolve atividades de representação de histórias de livros infantis, que segundo a 

professora dessa sala são peças teatrais. No final do ano letivo, as peças teatrais são 

apresentadas para a comunidade da escola no pátio interno, especificamente no palco. 

Percebe-se que há entusiasmo ao relatar tal atividade e apresentar o acervo, tanto de livros 

quanto de DVD, recebidos em grande parte por doações de empresas privadas. A rotina da 

Sala de Leitura com as crianças do 1º. ano ocorre uma vez por semana.  

Quanto à Sala de Informática, é previsto no planejamento que os alunos tenham aula 

uma vez por semana e há uma professora permanente especializada em Informática.  

A Sala de Educação Física é uma sala de aula utilizada no caso de chuva. Possui 

carteiras e cadeiras. Tem aproximadamente 50 metros quadrados. As crianças têm um 

professor específico e a professora da sala de aula não acompanha as atividades, que são 

voltadas para o conhecimento teórico e/ou jogos. Eles sentam em grupos e realizam as 

atividades que normalmente se referem ao corpo humano. Segundo o professor de Educação 

Física, algumas aulas, quando há impossibilidade de usar a quadra, são realizadas no pátio 

interno. Então pergunta-se: para quê existe uma sala de educação física? 

A quadra de esportes é bastante ampla e possui bom estado de conservação. Possui as 

demarcações para o desenvolvimento das modalidades esportivas. Segundo o professor de 

Educação Física, há no planejamento anual quatro esportes, divididos em bimestres: no 

primeiro bimestre de 2010, foi realizado o desenvolvimento teórico e prático de handebol; nos 

bimestres seguintes as modalidades de esportes desenvolvidas foram basquete, voleibol e 

futebol. Comunicou que o mesmo planejamento anual foi mantido para o ano letivo de 2011. 

Ressaltou que as práticas dos esportes são adaptadas para cada faixa etária e que, para 

o 1º. ano, o arremesso e o trabalho em equipe são os principais objetivos. 

Segundo o professor de Educação Física, além das atividades previstas no 

planejamento, realiza atividades como queimada, pular corda, etc. 
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Percebe-se que a maioria das crianças gosta muito das atividades na quadra: correm 

muito e gritam; embora o professor tente colocar disciplina, são poucos os que obedecem aos 

pedidos de silêncio. 

Algumas fotos ilustram os ambientes descritos no quadro, como complementares à 

configuração dos espaços da escola pesquisada: 

Figura 1: Sala de Aula – 1º. ano  Figura 2: Sala de Aula – 1º. ano 

 

   

Figura 3: Sala de Leitura  Figura 4: Sala de Informática 
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Figura 5: Pátio Interno - Refeitório  Figura 6: Pátio Interno - Palco 

 

 

   

Figura 7: Sala de Educação Física  Figura 8: Quadra de Esportes 

 

 

 

 

A escola pesquisada ainda está se adaptando para atender às necessidades das crianças 

de seis anos de idade, a partir deste momento inseridas na lógica da educação fundamental de 

nove anos. Além da organização dos ambientes físicos, tem o objetivo de desenvolver 

atividades pedagógicas que vão ao encontro do desenvolvimento das atividades que envolvam 

a alfabetização. 

Para tanto, participa dos exames da Provinha Brasil, que tem, entre outros, o objetivo 

de entender os processos de aprendizagem dos alunos, identificando dificuldades e avanços na 

aprendizagem dos alunos e acompanhando longitudinalmente a evolução das médias de 

proficiências no ensino fundamental. 
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Há quatro níveis de proficiência dos alunos: Abaixo do Básico, Básico, Adequado e 

Avançado, relacionados às áreas de conhecimento da Língua Portuguesa e de Matemática 

(BRASIL, 2007a), com valores que se alteram à medida que avança o grau de escolaridade. 

A seguir, é apresentada a classificação da escola pesquisada no ano de 2009, nos 

quadros 4 e 5, e a relação com os níveis esperados da Prova São Paulo, similar à Provinha 

Brasil. Ressalta-se que os anos escolares nos quadros começam no 2º. ano de escolarização 

obrigatória, correspondente ao que, a partir de 2010, passou a ser o 3º. ano da educação 

fundamental de nove anos, ou seja, as crianças que estavam com oito anos em 2009. 

1.3.3.  Resultado das avaliações da Prova São Paulo – 2009 

Quadro 4: Níveis de Proficiência de Língua Portuguesa 

 Prova São Paulo 2009 
Escola 

Pesquisada 

Classificação 
da Escola 
Pesquisa 

Ano 
Escolar 

Abaixo do 
Básico 

Básico Adequado Avançado   

2º. ano 
Ciclo I 

<115 
de 115 a 
< 150 

de 150 a < 
200 

≥200 151,5 Adequado 

3º. ano 
Ciclo I 

<135 
de 135 a 
< 175 

de 175 a < 
225 

≥225 172,4 Básico 

4º. ano 
Ciclo I 

<150 
de 150 a 
< 200 

de 200 a < 
250 

≥250 184,2 Básico 

Fonte: Portal da Secretaria municipal de Educação de São Paulo (São Paulo, 2009) 

 

Pode-se perceber, diante dos dados apresentados, em relação aos níveis de proficiência 

de Língua Portuguesa, que os alunos da escola pesquisada tiveram a classificação “adequada” 

apenas no 2º. ano do ciclo I e nível “básico” no 3º. e no 4º. ano do ciclo I. Observa-se que os 

alunos do 2º. ano tiveram classificação que quase ficou no nível abaixo do básico, pois a 

média esteve próxima do limite de 150 pontos. Há muito a ser dominado para chegar ao 

patamar avançado, colocado como ideal para cada ano. 
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Quadro 5: Níveis de Proficiência de Matemática 

 Prova São Paulo 2009 
Escola 

Pesquisada 

Classificação 
da Escola 
Pesquisa 

Ano 
Escolar 

Abaixo do 
Básico 

Básico Adequado Avançado   

2º. ano 
Ciclo I 

<125 
de 125 a 
< 175 

de 175 a < 
225 

≥ 225 161,1 Básico 

3º. ano 
Ciclo I 

<150 
de 150 a 
<200 

de 200 a < 
250 

≥ 250 165,8 Básico 

4º. ano 
Ciclo I 

<175 
de 175 a 
< 225 

de 225 a < 
275 

≥ 275 197 Básico 

Fonte: Portal da Secretaria municipal de Educação de São Paulo (São Paulo, 2009) 
 

Esses dados revelam que boa parte dos alunos tem um percurso a vencer no que se 

refere aos conteúdos de Matemática, pois apresentam baixos índices quanto ao esperado.  

A edição da Prova São Paulo 2009, apresentou duas novidades com relação à 

divulgação de resultados: os Boletins de Sala e do Aluno. O Boletim de Sala permite ao 

professor verificar a proficiência exata do aluno nas duas últimas edições em ambas as 

disciplinas. Desta forma, a qualidade das intervenções pedagógicas pode se tornar mais eficaz. 

Uma vez conhecidas as proficiências, é possível planejar ações que promovam o seu aumento. 

O Boletim do Aluno foi enviado às residências de cada aluno da rede de ensino municipal de 

São Paulo, com as proficiências em Língua Portuguesa e Matemática, permitindo assim, 

quando possível, o acompanhamento pela família dos avanços do aluno a cada ano letivo e, 

em conjunto com a escola, colaborar para uma formação mais eficaz do aluno. (SÃO PAULO, 

2010) 

1.4. Os sujeitos da pesquisa: duas professoras do 1º. ano e seus respectivos alunos 

As duas professoras investigadas serão caracterizadas nesta seção. Isso também vai 

ocorrer com os dois grupos de alunos acompanhados na pesquisa. Ter o conhecimento destas 

características vai contribuir para uma análise mais adequada da amostragem e do seu grau de 

representatividade do trabalho do professor. 

Elaborou-se um questionário, respondido pelas duas professoras, contemplando 

aspectos relativos à sua identificação pessoal e sua infância, escolarização, formação 

profissional e educação continuada, questões relacionadas à escolarização do grupo familiar e 

no contexto da prática profissional. Enfatiza a experiência e as habilidades pedagógicas com 
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crianças de seis anos de idade e finaliza obtendo informações acerca de suas práticas culturais. 

(Ver Anexo 2: Questionário1 de pesquisa com o professor). 

1.4.1. As professoras 

A professora 1 possui 25 anos de experiência pedagógica com crianças de 7 a 10 anos, 

sendo os últimos dez anos estritamente com salas de alfabetização. A professora 2 possui 20 

anos de experiência com a mesma faixa etária acima, sendo que ambas não acumularam 

experiência pedagógica com crianças de 6 anos de idade.  

As características do histórico e conjuntura pessoal-familiar dos professores se 

relacionam com as vivências subjetivas e traduzem comportamentos na sala de aula, em 

relações com os alunos, ou mesmo entre seus pares. 

Isto tem grande relevância à medida que se percebe a importância da cultura e o 

investimento que se faz necessário para adquiri-la, uma vez que sua realidade na infância não 

se apresenta distante da prática cultural percebida nas pessoas da região e que o empenho em 

seu desenvolvimento pessoal, em consonância com sua família, produz condições mais 

favoráveis do que em sua infância, transmitindo assim, de forma consciente ou inconsciente, 

aos seus alunos a necessidade da cultura para o desenvolvimento pessoal. 

a) Professora 1: quarenta e nove anos, nasceu e vive até hoje em São Paulo. No 

que se refere à infância, diz ter vivenciado brincadeiras infantis, jogos de 

xadrez, quebra-cabeças e damas. Obteve acesso à literatura, tanto na aquisição 

de livros e revistas, quanto acesso às bibliotecas. Relata que, embora tivesse 

condições favoráveis na infância, atualmente consegue proporcionar mais 

condições de educação e cultura do que recebeu de seus pais. Casada, tem um 

filho que estuda em escola da rede particular de ensino. Tem dois irmãos e é a 

mais velha da família. Mora em apartamento próprio com o marido e o filho. 

Contribui para o orçamento da casa e a renda mensal da família é de até 6 

salários mínimos2.  

b) Professora 2: cinquenta e quatro anos, nasceu no interior do Estado e sempre 

morou em São Paulo. No que se refere à infância, diz ter tido acesso à 

                                                           
1 O questionário de pesquisa teve como base o trabalho de doutorado de Sambugari (2010) 

2 O salário mínimo vigente é de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais). 
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literatura, tanto por aquisição livros e revistas, quanto por acesso às bibliotecas. 

Possuía jogos. Relata que, embora tivesse condições favoráveis na infância, 

atualmente consegue proporcionar mais condições de educação e cultura do 

que recebeu de seus pais. Tem três irmãos e é a mais nova da família. Casada, 

tem dois filhos que estudaram em escola da rede pública de ensino. Mora em 

apartamento próprio com o marido e filhos. Destaca que contribui com o 

orçamento da casa e a renda mensal da família é de até 6 salários mínimos.  

Aspectos relativos à escolarização da professora e seus respectivos familiares 

(filho, marido, pais e avós): 

A professora 1 informou sobre os dados relativos à escolarização: estudou em escola 

pública na educação fundamental e médio no período matutino, em sistema regular de 

educação. Em relação à educação superior, cursou no período noturno também em sistema 

regular de ensino na rede particular. Informa que nunca reprovou nos períodos escolares. Seus 

pais exigiam aproveitamento escolar. O pai concluiu apenas a educação fundamental I e a mãe 

a educação média, no curso de magistério. Não possuem curso de pós-graduação. O marido 

cursou a educação básica em escola pública e a formação superior na rede particular. Em 

relação aos avós, não soube informar. 

A professora 2 informou que estudou em escola pública na educação fundamental 

matutino e médio no período noturno, em sistema regular. Em relação à educação superior, 

cursou no período noturno também em sistema regular na rede particular. Informa que nunca 

reprovou nos períodos escolares. Não possui curso de pós-graduação. Não se refere à 

exigência dos pais no desempenho escolar. Os familiares, pai, mãe e avós materno e paterno 

concluíram apenas a educação fundamental I. O marido cursou a educação básica em escola 

pública e superior e pós-graduação em rede particular. Em relação ao trabalho de seus 

familiares, a mãe e a avó sempre atuaram como donas de casa, os avôs paterno e materno 

eram trabalhadores informais e não possuíam carteiras assinadas. Quanto aos irmãos que seus 

familiares possuem, o marido tem três irmãos e os pais possuem cinco irmãos. Quanto aos 

avós, não soube responder. Em relação às atividades artísticas que seus familiares praticavam, 

relata o pai com a música e a mãe e a avó materna com artesanato.  

Neste cenário, percebe-se que houve algumas modificações culturais em relação à 

escolarização das professoras e seus respectivos familiares, uma vez que a análise dos dados 
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revela que elas dedicaram parte de seu tempo em instrução pessoal, reduziram o número de 

filhos, aumentando o capital cultural, ao longo do tempo com investimento econômico.  

Há que se considerar também o fato de ter havido, nas últimas cinco décadas, a 

expansão de oportunidades educacionais com todos os níveis para a geração dessas 

professoras. Estes fatores sobre a escolaridade familiar são relevantes para a pesquisa, pois as 

professoras, ao receberem os alunos que têm familiares considerados de baixa renda, com 

pouca instrução, espera-se serem capazes de compreender melhor a relação entre transmissão 

e acumulação do conhecimento pretendida para seus alunos, principalmente na lógica de 

obrigatoriedade escolar aos seis anos de idade, com ênfase na alfabetização. Segundo relato 

das professoras, a maioria das mães trabalha como diarista e/ou mensalista em casa de família 

e são as únicas responsáveis pela educação dos filhos. 

Além dos dados anteriores, foi possível identificar que a professora 1 cursou 

Magistério em período matutino em escola da rede pública e Pedagogia em escola da rede 

particular, no período noturno. Não fez curso de pós-graduação. No que tange à escolha da 

profissão, relata ter influência da mãe, que era professora, mas que foi sua opção ser 

professora, embora relate que tinha vontade de cursar Nutrição, apenas não o fez porque o 

curso era no período noturno. Atualmente é professora do 1º. ano da rede municipal apenas no 

período da tarde; menciona que nos outros períodos dedica-se à sua família. 

A professora 2, tem características semelhantes à professora 1 em relação à formação e 

atuação docente. Cursou Magistério em período matutino em escola da rede pública, 

Pedagogia no período noturno em escola da rede particular. Quanto ao curso de pós-

graduação, relata que não cursou por questões financeiras. Atualmente, se pudesse estudar, 

faria o curso universitário de Biblioteconomia. No que se refere à escolha da profissão, 

menciona que a irmã é professora, e que ambas estudavam juntas. Atua como professora do 

1º. ano da rede municipal no período da tarde, e nos outros períodos se dedica a sua família. 

Estas características apresentadas pelas professoras são importantes por representar 

um padrão que pode ser considerado muito comum na área da educação: em parte pela 

herança da profissão dos pais, mas principalmente limitadas pelas condições econômicas e 

culturais da família. Isto demonstra que as professoras estão apenas parcialmente satisfeitas 

com a escolha da profissão, pois, se tivessem condições, fariam o curso de Nutrição (a 

professora 1) e Biblioteconomia (a professora 2). 
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O fato de as duas professoras trabalharem apenas um período do dia e terem o outro 

livre para se dedicar à família pode beneficiar o seu trabalho como professora, uma vez que 

têm mais tempo para os trabalhos de preparação das aulas, correções das atividades realizadas 

pelas crianças, além de também participar das atividades de formação continuada do 

“Programa Ler e Escrever, Toda Força ao primeiro ano”, que acontecem semanalmente. 

1.4.2. Os alunos 

Os alunos têm seis anos de idade, pois o critério da escola é matricular no 1º. ano 

crianças com seis anos de idade completos, seguindo a regulamentação apresentada no início 

do capítulo. A turma sob a responsabilidade da professora 1 é composta por 30 crianças e a da 

professora 2 por 34 crianças. Destaca-se que todos estudaram na educação infantil em escolas 

da rede pública.  

Alguns alunos chegam à escola via Transporte Escolar Gratuito, TEG, fornecido pela 

Prefeitura Municipal de São Paulo; outros vêm acompanhados pelos irmãos mais velhos, 

vizinhos e raramente pelos pais, pois, segundo a professora, a maioria dos responsáveis pelas 

crianças são as mães, que não os acompanham por trabalharem.  

O período de aula dessas turmas é de cinco horas diárias, das 13h30 às 18h20. Logo 

que abrem os portões, as crianças vão para o refeitório para tomar o primeiro lanche. Às 14 

horas se dirigem em fila para a sala e às 15 horas bate o sinal do segundo lanche.  

É possível perceber que as crianças têm cuidados com a higiene pessoal. Apresentam-

se com roupas limpas e adequadas para o clima. Algumas, da turma do início do ano, 

uniformizadas, cujo uniforme foi fornecido na educação infantil pela SME.. Normalmente 

usam tênis apropriados para atividades escolares.  

Vale ressaltar que cada “kit” de uniforme fornecido pela Prefeitura Municipal de São 

Paulo contém os seguintes itens: um conjunto de bermuda e jaqueta, de cor predominante 

azul, em tecido próprio para o verão; um conjunto de calça e jaqueta, de cor predominante 

azul, em tecido próprio para o inverno; cinco camisetas brancas; cinco pares de meias; e um 

par de tênis. (SÃO PAULO, 2010) 

A atuação desses sujeitos nesse contexto será o objeto de apresentação no próximo 

capítulo. 
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CAPÍTULO 2 

As rotinas diárias na escola e na sala de aula 

Este capítulo tem a finalidade de apresentar, com destaque, excertos do trabalho de 

duas professoras do 1º. ano da educação fundamental de nove anos, focalizando o cotidiano 

da escola e não somente a sala de aula, com as crianças de seis anos de idade, contemplando 

análises a partir de alguns dados da documentação legal e do protocolo de observação, à luz 

dos conceitos de Wallon.  

A obrigatoriedade escolar da inclusão das crianças de seis anos de idade tem 

apresentado muitos desafios para a equipe da escola, dentre eles: entender a implantação e 

informar e orientar aos pais, principalmente nas unidades de educação que iniciaram em 2010 

a educação fundamental de nove anos. Segundo a Diretora da unidade escolar em que se fez a 

pesquisa em campo, dentre as principais dúvidas estão: em qual estabelecimento de educação 

deve ser alocado o 1º. ano: na educação infantil, ou no ensino fundamental? Qual professora 

assumiria a sala de aula, a professora do pré, que trabalha com crianças de seis anos, ou a 

professora que trabalha a primeira série, uma vez que se faz necessário alfabetizar? 

Sanadas as principais dúvidas (pois logo foi regulamentada a entrada das crianças nas 

escolas de educação fundamental), iniciou-se o ano letivo de 2010 no prédio da educação 

fundamental e a professora que atuava anteriormente com crianças de 7 anos, com experiência 

em alfabetização, assumiu a sala do 1º. ano do ensino fundamental de nove anos, pois, 

segundo a diretora da escola,  

“O melhor perfil de professor para assumir o 1º. ano é o professor que tem 

experiência em alfabetização” (Anotações do caderno de campo). 

Esse princípio já estabeleceu bases para a organização do trabalho pedagógico nessa 

escola. Foi uma atitude bem diferente da detectada por Brunetti (2007), em que a opção foi 

atribuir o 1º. ano às professoras que tivessem experiência com educação infantil. 

Para a análise dos dados foram considerados também os documentos da escola, 

caracterizados pelo Projeto Pedagógico, com orientações sobre o processo de implantação; 

histórico, quadro de funcionários, organização e funcionamento dos ambientes pedagógicos, 

disposição e utilização de recursos e outros materiais pedagógicos, grade curricular e diário da 
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turma. Comtemplou-se ainda documentos dos alunos: cadernos, livros didáticos e 

paradidáticos, atividades em folhas avulsas. 

A tarefa de observação para a coleta de dados, realizada em um período de duas 

semanas, foi propiciada pela inclusão da pesquisadora no cotidiano da prática escolar e com o 

trabalho das professoras com alunos. Este processo facilitou a coleta de dados, bem como o 

desenvolvimento de análises. 

Um roteiro para observação do contexto escolar foi elaborado com o objetivo de obter 

dados para a análise das atitudes e ações dos professores e dos alunos incluídos na sala de aula 

do 1º. ano. 

A partir de itens que já haviam sido utilizados em outras pesquisas (Monteiro, 2000; 

Oliveira, 2001), esse roteiro apresenta conteúdos de caráter descritivo, de convivência entre os 

envolvidos, organização nos espaços da escola, de permissão para saírem de suas carteiras, 

comportamento e postura durante a realização de tarefas didáticas (Anexo 3). A observação se 

deu na sala de aula e em outros ambientes, por exemplo, pátio, Sala de Leitura, Sala de 

Informática e na Quadra de Esportes. Mediante o uso do roteiro de observação, foi possível 

registrar fatos, diálogos, locais, atividades e comportamentos. A observação orientada pelos 

indicadores focalizou: 1) ações, comportamentos e atitudes dos professores, sobre aspectos de 

condutas dos alunos e 2) as ações docentes e discentes para o ensino.  

Para o relato e análise foram selecionadas, portanto, situações didáticas de acordo com 

dois critérios, que permitissem expor e analisar dados para atender aos objetivos estipulados. 

O primeiro deles se voltava a verificar de que maneira as professoras trabalhavam na 

adaptação das crianças de seis anos de idade ao ensino fundamental e o segundo foi o de 

verificar de que forma estava sendo cumprido, ou não, o que é previsto para essa etapa da 

educação das crianças.  

As atividades de pesquisa ocorreram em duas etapas. A primeira ocorreu no final do 

ano letivo de 2010, na última semana de aula, de 13 a 17 de dezembro. A segunda no início 

do ano letivo de 2011, na semana de 14 a 18 de fevereiro de 2011. Este segundo período de 

observação foi definido com o objetivo de verificar como as crianças iniciam o 1º. ano. 

Também foi possível verificar como o finalizam, de acordo com as observações de 2010. 

No ano letivo de 2011, na turma da professora 1, foram realizadas 35 matrículas, 

sendo que cinco alunos não compareceram. Dos 35 alunos, 18 são meninos e 17 meninas. 

Segundo a professora, é comum na primeira semana de aula alguns alunos faltarem. Os alunos 
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dessa turma, segundo a diretora, estudaram na Educação Infantil, grande parte oriunda da 

EMEI localizada ao lado da escola pesquisada. 

No ano letivo de 2010, na turma da professora 2, foram realizadas 34 matrículas, 

sendo que dois alunos não iniciaram (não se tem informações sobre o motivo pelo quais os 

alunos não compareceram) e dois foram transferidos de escola, totalizando o número de 30 

alunos na sala de aula, 16 meninos e 14 meninas. Vale ressaltar que todos frequentaram a 

educação infantil. 

Não há dúvida de que a maior expectativa de quem entra no 1º. ano “é aprender a ler e 

a escrever, mas nem só de leitura e escrita vivem esses meninos” (SÃO PAULO, 2010, p. 44). 

Nesta ótica, para organizar os espaços e priorizar a socialização e a adaptação das crianças no 

início da escolarização obrigatória, é necessário que os professores tenham preparo para 

enfrentar os novos desafios para a inclusão das crianças de seis anos, pois normalmente já se 

espera que os alunos “venham de uma experiência na educação Infantil que possivelmente é 

forte referência de escola. O que esperam esses alunos? Essa nova escola conseguirá recebê-

los de acordo com suas expectativas?” (SÃO PAULO, 2010.p. 44). 

Já se sabe que no 1º. ano da educação fundamental os alunos recebem logo no 

primeiro dia de aula, pela professora, normas e regras estabelecidas, que deverão ser 

cumpridas no decorrer do ano letivo. Dentre elas, destaca-se: o comportamento durante as 

atividades de educação, que envolvem agilidade e silêncio, postura corporal, não levantar das 

cadeiras sem permissão, entre outras (Monteiro, 2000 e Oliveira, 2001). 

Para efeito deste capítulo, as apresentações e análises dos trabalhos das professoras 

estão descritas em blocos. O primeiro bloco se refere ao trabalho da Professora 1, por se tratar 

do início do ano, e o segundo bloco ao trabalho da professora 2, que foi a primeira professora 

observada, mas em final de ano letivo. No terceiro bloco serão apresentados dados com as 

respectivas reflexões e análises comuns ao trabalho das duas professoras. 

Elaborou-se, também, um roteiro de observação (Anexo 4) com a finalidade de 

apreensão do trabalho pedagógico das duas professoras do 1º. ano com suas respectivas 

turmas, orientado por alguns indicadores, tais como as ações docentes para o desenvolvimento 

das crianças, focalizando habilidades de leitura e escrita e de estímulo ao aprendizado. 

Ressalta-se que o roteiro de observação das atividades pedagógicas teve como base as metas 

relacionadas às práticas de comunicação oral, de leitura e escrita do “Programa Ler e 

Escrever, Toda Força ao 1º. ano”, conforme demonstrado abaixo, mas também outras 
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atividades esperadas segundo o referencial teórico selecionado e aspectos presentes na 

legislação federal. 

Com o objetivo de compreender melhor a organização da escola para receber os 

alunos do 1º. ano e como se mantém no final do ano letivo por meio de suas rotinas, apresento 

sinteticamente a organização do agrupamento em dois eixos de análise desdobrados, a saber: 

2.1. Rotinas diárias na escola: 

2.1.1. Rotinas diárias das crianças, tanto da turma de fevereiro quanto da turma de dezembro, 

na entrada; no lanche; no recreio3 e na saída. 

2.1.2. Rotinas diárias dos professores do início do ano e do final do ano: na entrada, nas aulas 

extras, entrada e saída dos alunos. 

2.1.3. Pontos comuns na rotina das duas professoras com as respectivas turmas do início e do 

final do ano letivo. 

2.2. O trabalho pedagógico no início do ano e no final do ano letivo: neste item será 

apresentada a organização da escola para receber as crianças de 6 anos no espaço escolar, nas 

seguintes perspectivas:  

• Controle do comportamento quanto às regras estabelecidas pelas professoras 1 

e 2 na sala de aula e nas aulas extras. 

• As atividades de educação e aprendizagem sob comando das professoras 1 e 2, 

bem como das aulas extraclasses: serão apresentados os dados colhidos das 

atividades realizadas com os sujeitos desta pesquisa e confrontados com 

estudos já realizados sobre o tema e a respectiva análise de conceitos discutidos 

a luz da teoria walloniana, confrontadas com a documentação pedagógica 

oficial. 

Esses agrupamentos traduzem o esforço de circunscrever o objeto de estudo e 

caracterizar de forma pormenorizada os detalhes que compõem a rotina dos sujeitos. 

2.1. Rotinas diárias na escola 

Neste item estão algumas informações relativas à organização do trabalho da escola, 

tanto as que se referem aos alunos quanto às professoras.  

                                                           
3 Neste item estão incluídas as atividades desenvolvidas no recreio. 
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2.1.1. Rotina das crianças 

A rotina das crianças permaneceu praticamente estável nos dois períodos observados. 

O que se apresentou bastante relevante é a maneira como as crianças se comportavam no final 

do ano: apresentavam-se mais confiantes e seguras no ambiente escolar do que as crianças do 

início do ano; é perceptível que as crianças assimilaram com muita facilidade a rotina. Essa 

facilidade pode ser atribuída, segundo as inspetoras de alunos, ao fato de as crianças terem 

frequentado a educação infantil.  

Nas entradas das crianças, as famílias dos alunos aguardam o portão abrir, às 13h30, 

aberto até às 14h00. O período destinado para a educação fundamental I, em que estão 

incluídas as crianças do 1º. ano, compreende o horário de entrada às 13h30 e da saída às 

18h20. No período da manhã, a escola funciona com alunos da educação fundamental II. 

Logo no horário de entrada, é realizado o lanche. As crianças se dirigem diretamente 

para o refeitório. Algumas trazem lancheiras e iniciam o lanche, outras aguardam as 

inspetoras servirem o lanche, pois estas percorrem as filas para entregar um a um. As crianças 

se sentam adequadamente nas cadeiras do refeitório, pois as cadeiras e as mesas têm tamanhos 

adequados para a faixa etária de seis anos. Normalmente é servido pão ou biscoito, um suco 

ou achocolatado. Segundo a inspetora de alunos,  

“As crianças estão acostumadas a fazer o lanche na EMEI”. (Inspetora de alunos – 

turma 1) 

Percebe-se que, mesmo no 1º. dia, as crianças sentem-se à vontade com o ambiente 

escolar. Dirigem-se ao refeitório sem perguntar nada para ninguém e comem naturalmente. 

Outras, uma minoria, estão aguardando a professora com a mãe, enquanto a maioria aguarda 

com avós, irmãos mais velhos e vizinhos. No primeiro dia de aula, foi permitida a entrada dos 

familiares. As crianças permanecem sentadas até bater o sinal, às 14h00. Neste período de 30 

minutos, as crianças são cuidadas pelas inspetoras. Elas auxiliam o lanche e, também, ao bater 

o sinal, encaminham-se para a fila. Vale ressaltar que o refeitório está localizado no pátio 

interno, no mesmo local onde as crianças formam as filas para irem às salas de aulas.  

Às 14h00, ao bater o sinal, as professoras que estavam na sala dos professores se 

dirigem para o pátio interno e organizam as filas.  
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A organização das filas, no início do ano, foi determinada pela professora como 

classificada por altura, do menor ao maior. Foi definido que todos os dias se formariam as 

filas, assim que as crianças ouvissem o sinal: 

“Eu vou arrumar a fila e amanhã cada um saberá o seu lugar”. (Profª 1) 

No final do ano, percebe-se que as crianças formam a fila, por ordem de tamanho, do 

menor ao maior, sem a orientação da professora. Pode-se detectar que as crianças assumem as 

regras estabelecidas pela professora no início do ano. 

Após aproximadamente 5 minutos, as crianças seguem a professora até a sala de aula e 

cada aluno se senta em lugares escolhidos por eles próprios. Percebe-se que nos dias seguintes 

os lugares são os mesmos e a professora não interfere na escolha.  

As crianças estão na sala de aula quando bate o sinal do recreio, às 15h00. A 

professora pede para formarem fila e as crianças vão agitadas para a porta e esperam que 

todos venham. A professora à frente de todos os alunos, no início da fila, encaminha-os até o 

refeitório. As crianças sentam-se aleatoriamente nas cadeiras do refeitório. Percebe-se que as 

crianças se sentam à mesa sem fazer a higiene. 

Nesse horário é fornecida, pela escola, a refeição denominada almoço, porém algumas 

crianças não se alimentam da refeição fornecida pela escola e, sim, com o lanche que trazem 

de casa, normalmente um suco ou refrigerante, uma fruta, biscoito, salgadinho, entre outros. O 

critério para aceitar ou rejeitar a refeição da escola é um simples “não” ou um balançar de 

cabeça com o gesto de negativo ou positivo. Percebe-se que a maioria aceita o lanche da 

escola e poucas comem o seu próprio lanche e aceitam o almoço. 

O lanche do 1º. ano é realizado em horário diferente das turmas dos 2º., 3º., 4º. e 5º. 

anos. Há cerca de 100 alunos entre as três turmas do 1º. ano da educação fundamental. 

Segundo a inspetora de alunos:  

“Para esses alunos, nós servimos nas mesas, os outros formam fila e pegam o lanche 

ou almoço lá4” (Inspetora de aluno da turma 1). 

No momento do recreio, após os alunos terminarem a refeição, eles vão para o início 

do pátio interno, que está localizado no mesmo espaço do refeitório, para brincarem. 

                                                           
4 Indicação da abertura/balcão da cozinha. 
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No primeiro dia de aula, a refeição fornecida pela escola foi macarrão com carne 

moída em prato de plástico, tamanho médio e fundo. As crianças utilizaram colher para essa 

refeição e comeram com muita vontade. 

No último dia de aula, foi oferecido, para as crianças, arroz, feijão, carne de panela e 

salada de tomate. As crianças comem também com vontade, porém mais rápido que as 

crianças do início do ano. 

A diretora, quando questionada sobre servir o almoço às 15h00, relatou: 

“É necessário que as refeições sejam preparadas na escola diariamente, tanto para o 

período da manhã, como da tarde. Esse é o motivo pelo qual o almoço é servido às 15h00. 

3ão é possível servir o almoço às 11h30 para o período da manhã e às 13h30 para o período 

da tarde”. (Diretora) 

Ao término do lanche/almoço, as crianças podem brincar livremente, mas algumas 

permanecem sentadas, outras ficam em pé conversando, normalmente as meninas, e a maioria 

vai para o outro lado do pátio: correm, gritam, brincam de pega-pega. 

Nesse período, as professoras estão na sala dos professores e as inspetoras de alunos 

são responsáveis pelas crianças. 

Ao bater o sinal, às 15h40, as monitoras dizem: 

“Acabou o recreio. Formar fila.” (Inspetora de aluno). 

Percebe-se que todas as crianças atendem ao comando das inspetoras. 

As crianças, portanto, permaneciam na sala de aula em dois momentos, antes do 

recreio, no horário das 14h00 às 15h00 e após o recreio, das 15h50 às 18h20. Todas as vezes 

em que as crianças saem da sala de aula, é necessário formar fila e manter silêncio. 

Ao final do período, as crianças estão na sala de aula quando bate o sinal para saída, às 

18h20. A professora pede para guardar o material e formar a fila. Neste momento, percebe-se 

que as crianças arrumam apressadamente o material e alegram-se em ir embora. A professora 

pede para ficar em silêncio e os leva até o portão principal, onde as inspetoras de alunos já 

estão aguardando. As professoras seguem, então, para a sala dos professores.  

Alguns alunos vão embora com Transporte Escolar, que é fornecido pela Secretaria 

Municipal de Educação, outros com mães, avós e a minoria, segundo as inspetoras, com 

vizinhos, ou irmãos mais velhos. 
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2.1.2. Rotinas diárias dos professores:  

Os professores em geral, inclusive as professoras 1 e 2, chegam à escola diariamente 

às 13h30, exceto às segundas-feiras quando ocorre à orientação pedagógica5. Seguem 

diretamente para a sala dos professores e assinam o ponto6. As professoras 1 e 2 permanecem 

sentadas à mesa junto aos outros professores da escola até às 14h00, quando a professora se 

dirige até o pátio interno, local onde os alunos estão se organizando em filas para irem para a 

sala de aula. Após terem organizado a fila, as professoras levam os alunos para a sala de aula. 

A diretora, quando questionada sobre o motivo pelo qual a professora fica na sala dos 

professores e não com os alunos, que nesse momento estão chegando e lanchando, relatou: 

“3esse momento as professoras estão se preparando para o início das aulas. È nesse 

período que nós conversamos e esclarecemos as dúvidas. Aqui, nós temos as inspetoras de 

alunos que servem as refeições.” (Diretora). 

A jornada de trabalho da professora 1 é de 35/horas semanais, distribuídas da seguinte 

forma: 

Segunda-feira: 4 horas: das 8h30 às 12h30 - orientação pedagógica – Projeto Ler e 

Escrever – Toda Força ao 1º. ano. (4 horas) 

Segunda-feira à Sexta-feira: das 13h30 às 18h30 – sala de aula. (25 horas) 

Segundo a diretora, 1 hora semanal é destinada para hora-atividade, ou seja, para que 

as professores façam seus planejamentos diários de aula.  

As professoras 1 e 2 acompanham os alunos, em fila, para as salas de Informática e de 

Leitura, bem como para a quadra nas aulas de Educação Física. 

Percebe-se que há horários específicos para cada turma, ao ver que as turmas, também 

em filas, aguardavam para entrar na sala, enquanto outra turma saía. 

Neste período, os professores exigiam que as crianças se mantivessem em silêncio e 

permanecessem na fila. 

                                                           
5 O termo utilizado pelas professoras para orientação pedagógica é horário para estudo. 
6 Termo utilizada pela professora para registrar sua presença, tanto no horário de entrada, quanto de saída. 
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2.1.3. Pontos comuns na rotina das duas professoras com as respectivas turmas do 

início e do final do ano letivo. 

Nesse item serão apresentados os trabalhos das professoras 1 e 2, que apresentam 

similaridades, tanto na rotina quanto nas ações dos professores e alunos com seus respectivos 

comportamentos, bem como o enfoque do aprendizado com as crianças de seis anos de idade, 

incluídas no 1º. ano da educação fundamental, nos períodos de início e final do ano letivo. 

Nos dois períodos de observação, na primeira semana de aula do ano letivo de 2011 e 

na última semana de aula do ano letivo de 2010, percebe-se que ambos não diferem em 

termos de rotina, horários de chegada e saída dos alunos na escola, horário de lanche, 

períodos de atividade, vestimentas de uniforme e material escolar individual, disponibilizados 

pela Prefeitura Municipal de São Paulo. Estas, entre outras, são condições comuns de 

organização do trabalho escolar e pedagógico duas turmas observadas. As diferenças 

apresentadas se relacionam às condições familiares específicas de cada aluno. Assim, são 

comuns entre as duas turmas de alunos: meio de transporte que acessam a escola, 

acompanhantes ou cuidadores familiares, mochilas, calçados, lanches trazidos de casa. 

Descrevem-se abaixo alguns aspectos dinâmicos relacionados à rotina escolar:  

As crianças chegam à escola aproximadamente às 13h00, Transporte Escolar 
Gratuito, acompanhados por familiares, geralmente irmãos mais velhos. 
Raramente pelos pais, segundo relatos das professoras, pois os pais estão 
trabalhando. A primeira atividade desses alunos é fazer lanche no refeitório 
que é fornecido pela escola. Normalmente é servido um suco ou uma fruta, 
pão ou biscoito. Após o lanche, as crianças formam uma fila indiana. Após 
aproximadamente 5 minutos, os alunos seguem as professoras até a sala de 
aula e se sentam cada um nos lugares escolhidos e demarcados pelos próprios 
alunos. Percebi que cada criança sentava no mesmo lugar, mesmo sem a 
orientação das professoras. As atividades da professora em sala de aula 
sempre foram: fazer a chamada oral por ordem alfabética, com os nomes 
impressos em uma folha avulsa no início do ano e, na sequência, no livro de 
chamada. Todas as respostas são “presente”. As professoras exigem que cada 
criança levante a mão enquanto respondem a chamada. Em geral, explica a 
rotina de atividade nos primeiros dias de aula, salientando a obediência das 
regras, que somente os professores definem. A mesa das professoras ficava no 
centro das cinco fileiras. Algumas crianças não conseguiam colocar os pés no 
chão, pois as carteiras são grandes e altas. Na parte superior da lousa há um 
alfabeto ilustrado; somente no final do ano, devido à reforma da sala de aula, 
foram retirados os cartazes que inicialmente haviam sido colocados. No início 
do ano havia um alfabeto escrito em letra bastão maiúscula e numerais de 0 a 
10. À esquerda da lousa, encostando-se à parede, está o armário da professora. 
Todos os materiais utilizados na sala de aula ficam guardados no armário: 
cadernos de classe, livros de literatura infantil, lápis de cor, hidrocor, giz de 
cera, cola, borracha, lápis grafite, papel A4 e outros. As crianças não têm 
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acesso a esse armário. Quando necessitam dos objetos, solicitam à professora, 
que os distribui (Anotações do caderno de campo). 

Percebe-se que tanto a professora da turma 1 quanto a da turma 2 não permitiam que 

os alunos levantassem de suas carteiras e, caso fosse necessário, determinava que os alunos 

pedissem permissão. Eles frequentemente pedem para ir ao banheiro e tomar água. Foina 

(1989) relata que era muito comum as crianças pedirem para sair da sala, pois considerou 

muito desgastante para uma criança ficar sentada, inerte por muito tempo (p. 258). Os 

exemplos que mais chamaram a atenção em relação a essas regras foram: 

“Professora, posso ir no banheiro?” (Aluno da turma 2) 

“Mas você acabou de vir do lanche; agora não. Vocês precisam se acostumar a ir ao 

banheiro antes de entrar na sala de aula. É para isso que tem o lanche.” (Profª 2) 

 “Então termina a conta e vai” (Profª 2) 

“Professora, posso ir no banheiro?” (Alunos da turma 1) 

“Você tá muito apertado?” (Profª 1). 

“Tô sim” (Aluno da profª1). 

“Espera, que já vai bater o sinal” (Profª 1). 

Nesta perspectiva, Wallon (2005) relata: “É, em definitivo, o mundo dos adultos que o 

meio lhe impõe e daí resulta, em cada época, uma certa uniformidade de formação mental” (p. 

31). 

As atividades escolares realizadas pelos alunos eram sistematizadas com o objetivo de 

desenvolvimento da leitura e escrita; inclusive nas atividades de Matemática os alunos tinham 

que escrever os nomes dos números, atividade na qual era possível perceber uma atitude 

muito rígida da professora quanto ao comportamento dos alunos, principalmente a professora 

1, do início do ano. As exigências e as explicações para a postura se baseavam, segundo as 

professoras, em manter o corpo reto, para ter mais equilíbrio e concentração, e 

consequentemente a letra mais bonita. No entanto, na perspectiva de Galvão (1995), “a 

imposição de imobilidade por parte da escola pode ter efeito contrário sobre a aprendizagem, 

funcionando como obstáculo” (p. 110), pois em sua perspectiva 

considera-se que a criança só aprende se estiver parada, sentada e concentrada. 
Ora, se lembrarmos das características da atividade infantil, veremos que isso 
não é verdade, pois o movimento (sobretudo em sua dimensão tônico-
postural) mantém uma relação estreita com a atividade intelectual. O papel do 
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movimento como instrumento para a expressão do pensamento é mais 
evidente na criança pequena, cujo funcionamento mental é projetivo (o ato 
mental projeta-se em atos motores), mas é presente também nas crianças mais 
velhas e mesmo no adulto. Sendo o movimento fator implicado ativamente no 
funcionamento intelectual. (p. 110) 

Na mesma perspectiva,  

A realização da maior parte das tarefas propostas costuma exigir que as 
crianças fiquem sentadas, paradas e com a atenção concentrada num único 
foco. São demandas posturais que implicam elevado grau de controle do 
sujeito sobre a própria ação, dependendo, assim, do tardio e custoso processo 
de consolidação das disciplinas mentais. Em geral, a intensidade com que a 
escola exige esta conduta é superior às possibilidades da idade, o que propicia 
a emergência de dispersão e impulsividade, já que o cansaço provocado 
flexibiliza ainda mais o domínio da criança sobre sua atenção e suas reações 
motoras. (p.109). 

A disciplina foi bastante exigida na escola pesquisada. As professoras exigiam que os 

alunos mantivessem a disciplina na sala de aula e também em relação à formação das filas. 

Quando bate o sinal da entrada, cada professor se colocava à frente aos alunos no pátio da 

escola e organizava as filas para que os alunos pudessem ser levados à sala de aula. A 

organização seguia uma ordem crescente de tamanho. Quanto à postura corporal, era 

necessário que os alunos permanecessem em silêncio, com o corpo ereto, olhando a nuca do 

aluno que está a sua frente e mantendo uma distância correspondente a um braço entre um 

corpo e outro. Percebe-se que os alunos aceitavam tal determinação e, quando um colega não 

a cumpria, os próprios colegas denunciavam para a professora. 

Em relação ao comportamento das crianças durante a realização das atividades 

pedagógicas em sala de aula, tanto da turma da professora 1 quanto da professora 2, percebia-

se que a maioria das crianças permaneciam em silêncio na maior parte do tempo, porém 

algumas não seguiam o que havia sido determinado, não conseguiam ficar sem falar, nem 

sentados em suas cadeiras, tampouco sem se virar para trás ou para os lados para conversarem 

com os colegas, e caminhavam pela sala de aula durante as atividades. A professora, 

principalmente a da turma 1, cuja observação ocorreu no início do ano letivo, precisava a todo 

o momento lembrar qual o comportamento que se esperava.  

Vale ressaltar que os alunos se sentavam nos mesmos lugares mesmo sem a 

determinação da professora. 

Os alunos da turma observada em fevereiro demoravam muito para realizar as 

atividades, inclusive as de pintura. Alguns diziam que doía a mão. No final do ano letivo, foi 
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possível perceber que os alunos adquiriram um pouco mais de agilidade na comparação com a 

turma do início do ano letivo, mas nota-se que ainda não como a professora espera, pois 

mesmo no final do ano letivo a professora pede para que os alunos se apressem para fazer as 

atividades pedagógicas. 

Foi possível notar que os alunos cobravam verbalmente de seus colegas as regras 

impostas pela professora e pela escola e sempre que possível denunciavam os colegas para a 

professora, por exemplo: 

“Professora, ele está em pé.” (Aluno da turma 2) 

“Ela está olhando pra trás, pra minha carteira.” (Outro aluno da turma 2) 

No período em que a professora precisava se ausentar da sala de aula, os alunos se 

levantavam das carteiras, andavam e corriam pela sala, falavam mais alto, riam e assim que 

algum colega anunciava a presença da professora, o silêncio voltava imediata e 

temporariamente.  

Nos períodos de lanche, notou-se que a maioria das crianças, depois de realizar as 

refeições, brincava, corria e gritava. Apenas algumas permaneciam sentadas aguardando o 

sinal para formar a fila e ir para a sala de aula. Neste período, as professoras estão na sala das 

professoras e as crianças são atendidas pelas funcionárias responsáveis pela alimentação da 

escola. 

Os alunos não manifestavam descontentamento em relação às regras determinadas 

pela professora ou pelos funcionários da escola, ou seja, a qualquer ordem as crianças 

obedeciam sem ao menos questionar ou fazer algum gesto de não aceitação.  

No momento de ir embora, notou-se que as crianças demonstravam estar alegres em 

voltar para casa e que se despediam da professora de maneira afetuosa, inclusive os alunos 

que no período de aula foram solicitados a respeitar as normas e regras estabelecidas. 

A professora 2 enfatizava a importância da leitura e da escrita. É notório que os alunos 

necessitavam realizar a cópia, independente do entendimento. Sobre a atividade da cópia, a 

postura docente é antiga, como pode ser percebido em Foina (1989), quando relata que o 

contato com as letras ocorria de maneira mecânica e com autoridade do professor, pois  

Desde o início do ano a atividade da cópia era a mais enfatizada pela 
professora durante as aulas. A princípio os alunos eram solicitados a copiarem 
o que era solicitado na lousa. A leitura e a escrita eram representadas por ela 
na prática da alfabetização como um jogo de unir letras e sílabas para formar 
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palavras e assim por diante, mas para tal, era preciso decorar os segmentos 
para se poder chegar as unidades maiores. (Foina, p. 287). 

Considerando que a professora 2 tem 25 anos de experiência, pode-se dizer que a 

maneira como era trabalhada a alfabetização no final da década de 1980 e, principalmente 

com a contribuição do trabalho de Foina, algumas atitudes em sala de aula são similares aos 

dias de hoje.  

2.2. O trabalho pedagógico no inicio do ano letivo 

Nesse item serão apresentadas as principais atividades desenvolvidas pelos alunos na 

sala de aula e nas aulas extras realizadas no início do ano letivo, indicando as ações de 

controle do comportamento dos alunos, bem como ações das professoras e as atividades para 

ensinar e aprender. 

2.2.1. O início do ano 

Vale lembrar que o ano letivo de 2011 é o segundo ano desde que foi implantado a 

educação fundamental de nove anos nessa escola. Começou com muitas inseguranças, dentre 

elas a definição da professora, conforme descrito anteriormente. A política nessa escola com 

relação às salas que os professores devem assumir ocorre da seguinte forma: o professor do 

1º. ano prossegue com a turma no 2º. ano. Com essa organização do trabalho pedagógico, a 

turma do 1º. ano tem professor novo, uma vez que é o segundo ano de implantação da 

educação fundamental de nove anos.  

Quando questionada sobre a experiência anterior da professora 1, a diretora relata que 

foi determinado o perfil de uma professora com experiência com turmas da 1º. série da 

educação fundamental de oito anos, uma vez que se faz necessário durante o ano letivo 

alfabetizar no 1º. ano. 

A programação das atividades docentes nas primeiras semanas, segundo a Diretora,  

“É para a adaptação dos alunos ao ensino fundamental de nove anos, pois todos os 

alunos vieram das EMEIs e precisavam se adaptar à nova realidade.” (Anotações do caderno 

de campo). 

A transição da educação infantil para o ensino fundamental, para essas crianças, 

ocorreu de forma séria e rígida. No primeiro dia letivo, houve uma reunião, denominada 
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reunião de pais, com o objetivo de apresentar para os pais os professores e o trabalho que 

seria realizado em 2011.  

No 1º. dia de aula, após o lanche inicial e formação da fila, os alunos foram 

conduzidos pela professora. As crianças estavam agitadas, então a professora pediu para que 

todos se sentassem e ouvissem o que ela tinha a dizer: 

“Agora todo mundo senta e fica bem quietinho pra ouvir. Eu vou fazer a chamada 

para ver quem está aqui e se estão na sala certa. O nome que eu chamar vocês dizem 

presente” (Profª 1). 

As crianças se calaram, e após conferir a lista digitada em folha avulsa, continuou: 

É muito importante o que eu tenho para falar para vocês, todos coloquem os 
ouvidinhos bem atentos: meu nome é Aparecida7. Eu vou ser a professora de 
vocês. Agora vocês estão no ensino fundamental, no 1º. ano, não são mais 
prezinho. Muitas coisas vão mudar, e eu estou aqui para ajudar vocês. Agora 
vocês não vão mais brincar, vão estudar, fazer lição, as brincadeiras ficaram 
na EMEI, aqui é EMEF, alguém sabe o que é EMEF? (Profª 1). 

As crianças muito quietinhas não responderam, de fato apenas escutaram. A 

professora continuou: 

“EMEF é uma escola de ensino fundamental, vocês vão aprender a ler e escrever. Hoje 

eu vou passar a rotina de vocês e logo vocês saberão o que vão fazer todos os dias.” (Profª 1). 

Enquanto a professora falava sobre as regras, os alunos tentaram fazer perguntas, mas 

a professora não permitiu e completou:  

“Agora eu estou falando, um fala, o outro ouve” (Profª 1). 

Um aluno tentou fazer uma pergunta e apenas iniciou: 

“Tia, eu...” (Aluno turma 1). 

A professora não permitiu que o aluno terminasse a questão e prosseguiu com as 

informações: 

Não existe mais tia, agora é professora. Não pode levantar da carteira sem 
pedir, vocês podem ir ao banheiro e tomar água na hora da entrada, dos 
lanches e na saída. Não esqueçam disso! Eu vou passar a rotina na lousa e 
logo vocês vão saber qual caderno vocês vão pegar. Agora eu vou distribuir o 
material e vocês vão cuidar muito bem, porque as mães de vocês vão querer 

                                                           
7 Nome fictício.  
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ver o que vocês fazem aqui na escola, e também, agora, vocês vão ter o 
caderno de lição de casa (Profª 1). 

O primeiro contato que os alunos tiveram com a professora foi uma apresentação 

muito séria. Não houve apresentações entre os alunos. Monteiro (2002) ressalta que “(...) 

dependendo do contexto dos seus dias na escola, a criança estabelece uma imagem positiva ou 

negativa do professor, sendo, sem dúvida, o primeiro contato muito importante para todos”. 

(p.84) 

E esse primeiro contato, além de sério, foi pouco receptivo, sem nenhuma 

preocupação em conhecer as crianças e organizar uma atividade para que elas se 

conhecessem. Nenhum sinal de afetividade, de sociabilidade. 

Após as informações iniciais da professora, ela começou a entregar os materiais que 

estavam na caixa de papelão que estava no chão, logo abaixo da lousa, identificados com o 

nome das crianças. Vale ressaltar que os materiais aparentavam ser de boa qualidade. No kit 

de material, conforme demonstrado no quadro nº. 6, não há estojo para que se possa guardar 

de maneira organizada lápis, borrachas, cola, apontador, etc. 

Quadro 6: Material escolar distribuído pela Secretaria Municipal de São Paulo 

EMEF - MATERIAL ESCOLAR 

QTDE MATERIAL QTDE MATERIAL 

1 agenda escolar 6 lápis grafite 

1 apontador com depósito 1 etiqueta adesiva folha com 30 

2 borracha branca 1 pincel nº. 0 

4 caneta esferográfica azul 2 pincel nº. 2 

2 caneta esferográfica preta 3 pincel nº. 4 

3 conjunto de hidrográfica fina 1 régua plástica 30 cm 

2 caneta esferográfica vermelha 1 tesoura sem ponta 

2 cola líquida branca escolar 3 caderno brochura 1/4 

3 conjuntos de lápis de cor grande 2 caderno brochurão 

1 conjunto de tinta guache 1 caderno grande para desenho 

1 fita métrica 3 caderno universitário 

 

As crianças ficaram entusiasmadas com a entrega do material. A professora pedia para 

fazer silêncio a cada entrega do material. Um aluno disse: 

”Tia, posso ajudar?” (aluno da turma 1). 

A professora com voz séria e firme, respondeu:  

”3ão precisa. Vai sentar no seu lugar, que eu já entrego o seu material”. (Profª 1) 
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Tal atitude da professora evidencia que ela não valorizava a participação dos alunos 

em sala de aula. As crianças naquele momento não conseguiam ficar em silêncio. Ela 

chamava pelo nome e ia até a carteira entregar o material. Os cadernos continham desenhos 

feitos por alunos da rede municipal de educação de São Paulo. A seleção se deu por meio de 

concursos. Os nomes dos alunos que foram selecionados com o desenho/arte estão impressos 

na segunda capa do caderno. Foi possível perceber que o material causou estímulos aos 

alunos, que gostariam de manuseá-los, mas a professora não permitiu que as crianças 

demonstrassem o entusiasmo. Em um dos momentos ela pediu para que os alunos ficassem 

sentados até que terminassem de entregar. Com uma voz ríspida, disse: 

“Eu já falei que não é para levantar, é pra olhar o material na carteira”. (Profª 1) 

No que tange à forma de adaptação à sala de aula no início do ano letivo da turma 

pesquisada, pode-se dizer que ocorreu de maneira rude e com pressa. Nesse sentido, Oliveira 

(2001) também relata que pode “constatar que a adaptação dos alunos à rotina escolar ocorre 

de maneira extremamente rápida, contrariando aquilo que era esperado”. (p.55) 

Tão logo as crianças retornaram do recreio e voltaram para a sala de aula, a professora 

pediu para cada um sentar em sua carteira e pegar o caderno de Português.  

“Tia, qual é o de português”? (Aluno da turma 1). 

Ela respondeu:  

“Tia não, professora. O caderno é o do menino com lápis” (Profª 1). 

E mostrou o caderno do aluno que estava na frente dela. Vale ressaltar que a 

professora já havia escrito nos cadernos os nomes das crianças e colado as respectivas folhas 

de rosto. 

As crianças pediam muito para ir ao banheiro ou tomar água. A professora não 

permitiu que os alunos fossem ao banheiro no período destinado às atividades em sala de aula. 

Quando raramente permitia, lembrava-os da regra:  

“Tia, posso ir no banheiro?” (Aluno turma 1). 

“Agora não! Tem que ir pro banheiro na hora da entrada e do lanche. 3ós acabamos 

de entrar!” (Profª 1). 

“Professora, posso tomar água?” (Outro aluno da turma 1). 



83 

 

 

“Vai. Gente! Vocês precisam saber que não é toda hora para sair da sala de aula.” 

(Profª 1). 

Percebe-se que o hábito de chamar a professora de tia é bastante acentuado nos alunos, 

uma vez que mesmo após a professora falar várias vezes, alguns alunos apenas conseguem 

chamar de professora depois de chamar de tia. 

A professora não permitia que as crianças se relacionassem entre si; a todo momento 

controlava o comportamento para se manterem em silêncio e sentados na carteira. Na 

perspectiva de Wallon (1979), na idade dos seis aos sete anos, fase em que a escolaridade se 

torna obrigatória, um aspecto que se distingue das idades anteriores é o convívio social, que 

tem extrema importância no desenvolvimento das crianças, pois  

A criança é capaz de se ver como uma unidade susceptível de entrar em vários 
grupos e, juntando-se-lhes, de modificá-los. (...) No decorrer da existência da 
criança, o meio tem um papel primordial. O meio começa por ser, para todos 
os seres vivos, um meio físico. Mas o que caracteriza a espécie humana é o 
fato de ela ter substituído ou sobreposto ao meio físico um meio social. 
(WALLON, 1979, p.203) 

A professora, depois de finalizada a atividade de Português, pediu para os alunos 

colocarem os cadernos sobre suas carteiras, no canto, que ela passaria para retirá-los. Após 

pegar os cadernos, ela os guardou no armário. Enquanto recolhia os cadernos, cobrava com 

veemência que os alunos permanecessem sentados todo o tempo. As crianças teriam a 

oportunidade de se movimentar na sala de aula se pudessem se levantar para levar seus 

cadernos até a mesa da professora. Há nessa situação momentos antagônicos: a professora 

raramente senta e os alunos raramente levantam das suas carteiras. 

A professora pediu atenção dos alunos e anunciou: 

“Agora nós vamos conhecer a Sala de Leitura. Hoje é apenas para conhecer. 3a 

semana que vem nós teremos aula de leitura. Guardem o material e vamos formar a fila” 

(Profª1). 

As crianças momentaneamente se calaram. Na fila, começaram a conversar e empurrar 

os da frente. A professora nesse momento não controlava o comportamento e encaminhou-os 

para o pátio interno em frente à Sala de Leitura, onde aguardavam a vez para entrar. As 

crianças, quando permitidas a entrar, seguiam inicialmente em fila e depois começavam a 

olhar para tudo o que havia. A expressão dos alunos foi de encantamento com a organização e 
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a beleza da sala. A professora da Sala de Leitura tentava falar, mas inutilmente, pois eles não 

a ouviam. Uma criança sentou na cadeira de balanço8 e a professora da Sala de Leitura disse: 

“Turminha! Essa cadeira de “contador de história” não é para os alunos sentarem. 

Só para a professora. Vocês podem quebrar.” (Profª da Sala de Leitura – turma 1). 

O aluno imediatamente se levanta da carteira e a professora da sala de aula dá as 

orientações em voz alta: 

“Agora todos sentem, bem quietinhos, no tapete que a professora vai falar” (Profª 1). 

A professora da Sala de Leitura, com voz mais calma e com uma expressão séria, 

porém tranquila, perguntou: 

“Quem conhece Sala de Leitura?” (Profª da Sala de Leitura). 

Os alunos responderam coletivamente: 

“3ão” 

E ela continua: 

“Aqui é a Sala de Leitura. 3esta sala tem que fazer muito silêncio, porque atrapalha 

quem está lendo. 3ós vamos ter aulas todas às terças. Vocês vão poder escolher o livro ou 

gibi que vocês querem ler.” (Profª da Sala de Leitura – turma 1). 

Um aluno interrompeu e disse: 

“Mais tia, eu ainda não sei ler!” 

Ela respondeu: 

“Eu sou professora, não tia. Você vai aprender. Enquanto isso vocês vão ouvir as 

histórias que eu vou ler e pegar os livros da educação infantil.” (Profª da sala de leitura). 

Percebe-se que as crianças têm o costume de se referir à professora como tia, 

provavelmente porque tal costume é usual na educação infantil. Considerando que as crianças 

têm seis anos de idade, é de extrema importância que a professora tenha habilidade e 

paciência para ensinar a nova maneira de se dirigir ao professor do 1º. ano da educação 

fundamental. Nesta perspectiva, Wallon (2005) traz a seguinte contribuição: 

                                                           
8 Conforme demonstrado na figura 3 
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(...) A passagem será, porém, lenta e difícil. Até aos seis anos, e mesmo 
depois, a criança permanece absorvida nas suas atitudes e nas suas ocupações 
presentes, a sua atividade apresenta características exclusivistas, sendo 
incapaz de evolução rápida (...) (p. 213). 

Pouco antes de bater o sinal, às 18h20, a professora pediu para guardar o material e 

formar a fila para ir embora. Na formação da fila, as crianças conversavam entre elas, mas a 

professora cobrou organização, com voz ríspida e demonstrando cansaço:  

“Gente, dá pra ficar quieto.” (Profª 1).  

Eles agitados tentavam fazer o que a professora pedia. Em fila, foram para o portão de 

saída. A professora deixou-os no portão principal, onde é realizada a saída dos alunos com as 

inspetoras de aluno. Nesse momento, as salas estão todas juntas e a fila se desfaz. As 

inspetoras de alunos realizam as saídas dos alunos. Os professores foram para a sala dos 

professores, que é próxima da saída. Percebi que as crianças estavam agitadas, falantes. 

Minha percepção, quanto à aparência das crianças, foi de alegria; em minha visão havia sido 

tensa. 

Motta (2010), ao se referir ao primeiro dia de aula no ensino fundamental, também 

relata que foi uma 

Experiência única para a pesquisadora e para as crianças. (...) Nada de correr, 
ir ao banheiro, brincar de pique, batucar, cantar ou olhar pela janela. Cada 
ação que fugia a estar disciplinadamente sentadas em suas carteiras era 
repreendida. (p.3) 

No 4º. dia de aula, a professora pediu para as crianças guardarem o material e 

formarem fila, porque eles iam conhecer a Sala de Informática: 

“Hoje vocês não vão ter aula de Informática. Vão apenas conhecer a sala e a 

professora” (Profª 1). 

E prossegue com as orientações:  

“Vamos formar a fila, fazer silêncio e depois voltamos para a sala.” (Profª 1). 

As crianças formaram fila para ir à Sala de Informática.  

Na Sala de Informática, a professora usou o microfone para apresentar a sala para os 

alunos e começou pedindo para que os alunos se sentassem em dupla. A sala é ampla, os 

computadores novos, o mobiliário adequado para as crianças e muito limpo. 
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As crianças conversavam entre elas demonstrando interesse e ficaram empolgadas. 

Porém, a professora da Sala de Informática pediu a atenção deles e silêncio com veemência: 

“Agora todos prestem atenção no que eu vou falar” (Profª da Sala de Informática). 

E usando o microfone com tom áspero continuou: 

“Aqui nesta sala nós teremos aula de Informática. Vocês vão aprender a usar o 

computador” (Profª da sala de Informática). 

A professora da sala de aula estava presente na Sala de Informática e pediu para os 

alunos ficarem quietos e prestarem à atenção na professora que está falando: 

“Ei! Agora vocês não mexam! É só para conhecer.” 

Após a apresentação da Sala de Informática, as crianças formaram a fila e se 

encaminharam para a sala de aula, acompanhados pela professora da sala de aula. Após as 

crianças pegarem o material, foram encaminhadas para o portão da saída, local onde as 

inspetoras de alunos estavam esperando. 

O comportamento das crianças durante as atividades normalmente é: bater o lápis, 

mexer as pernas, olhar para trás, colocar os braços e a cabeça na carteira, olhar para a janela, 

para a porta. 

O controle da professora se resumia em pedir para as crianças: silêncio, sentar reto na 

carteira, com os pés juntos e dentro da carteira, que todos olhem para frente, segurem a 

atividade com uma mão e com a outra o lápis. A professora se irritava quando um aluno 

falava baixinho consigo próprio. 

A atitude das professoras em pedir para que as crianças se mantivessem em silêncio é 

vista em outros trabalhos, como o de Oliveira (2001) ao se referir às práticas de 

silenciamento: 

Essas práticas se caracterizam por ordens dadas pelas professoras para que os 
alunos fizessem e/ou permanecessem em silêncio em determinados momentos 
da aula. Elas foram frequentes no cotidiano da sala de aula e estiveram 
presentes nas ações de todas as professoras observadas. (p. 79) 

No trabalho de Monteiro (2000) se percebe, também, a necessidade de o professor 

exigir que as crianças permaneçam em silêncio: “após manter as crianças em silêncio, iniciou 

uma conversa, procurando obter algumas informações para caracterizar um pouco a nova 

turma” (p. 84). 
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2.2.2. As atividades de ensinar e aprender no início do ano: destacando os demais 

conteúdos escolares  

Neste item estão os conteúdos escolares para além das regras e práticas anteriores. São 

as atividades propostas aos alunos e as ações desenvolvidas pela professora 1. 

A primeira atividade realizada no caderno pelas crianças foi o cabeçalho, feito a partir 

do que a professora escreveu no quadro negro, conforme demonstrado na Figura 9. 

Figura 9: Cabeçalho em caderno de aluno no primeiro dia de aula 

 

 

Para realizar a cópia do cabeçalho, as crianças demoraram cerca de uma hora. A 

professora passava de carteira em carteira, olhando, apagando e pedindo para fazer com 

capricho e prestar atenção no que estava escrito e a todo momento pedindo silêncio.  

O início do ano letivo em 1985 apresentou características similares ao início do ano 

letivo em 2011, conforme descrição da primeira aula em 25 de fevereiro de 1985 no trabalho 

de Foina (1989): “A aula da minha sala iniciou-se com o ensino da letra “a” minúscula 

manuscrita. A professora desenhou a letra na lousa.” (p.214). 

Foina (1989), ao descrever o segundo dia de aula, relata que as crianças copiaram o 

cabeçalho:  

(...) Em seguida coloca o cabeçalho na lousa, o qual as crianças passaram a 
copiar todos os dias, constando do nome completo da EEPG, do nome do 
município, seguido da data e das letras, famílias silábicas, etc., que as crianças 
estavam aprendendo ou iam aprender naquele dia (p. 217). 
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Vale ressaltar então que a atividade da cópia do cabeçalho na lousa e as atividades 

rotineiras diárias das crianças são práticas que já ocorriam na década de 1980 e permanecem 

até os dias atuais. 

A segunda atividade no caderno, denominada de Artes pela professora, foi pintar a 

folha de rosto do caderno de Português, conforme demonstrado no Anexo 5.  

Após o término da cópia do cabeçalho e da pintura das folhas iniciais do caderno de 

Português, a professora recolheu os cadernos de Português e pediu para que as crianças 

pintassem a folha de rosto do caderno de Lição de Casa, dando as instruções para a lição que 

deveria ser feita em casa: 

“Vocês vão passar o lápis por cima das letras” (Profª 1). 

Um aluno perguntou: 

“Que lápis, tia? De lição ou de cor?” (Aluno da turma 1). 

A professora responde: 

“De lição” (Profª 1). 

E complementou: 

“Tem que ser caprichada. É para vocês fazerem e trazerem amanhã!” (Profª 1). 

Vale ressaltar que a atividade de Lição de Casa havia sido colada no caderno das 

crianças pela professora. 

No primeiro dia de aula da educação fundamental na escola pesquisada, a principal 

atividade foi essa escrita.  

O desenvolvimento da leitura é um dos objetivos para o 1º. ano. Além das leituras de 

histórias infantis, há na escola pesquisada, como já visto, uma sala específica de leitura, com 

uma professora específica para receber os alunos uma vez por semana. Existem na sala livros 

e DVD’s disponíveis para empréstimos. As crianças teriam o mês de fevereiro para adquirir a 

carteirinha da Sala de Leitura. A responsabilidade da organização dos empréstimos, da 

confecção da carteirinha, bem como das atividades realizadas na Sala de Leitura, são 

exclusivamente da professora da Sala de Leitura. 

A rotina de entrada em sala de aula se manteve. Tão logo as crianças entraram na sala, 

a professora pediu para os alunos colocarem os cadernos sobre a mesa deles, posicionando-os 

no canto da mesa, para que ela pudesse recolher.  
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Quando os alunos não colocavam o caderno de lição de casa no local determinado, a 

professora perguntava: 

“Cadê a lição de casa?” (Profª 1). 

Um aluno timidamente respondeu: 

“Eu não fiz” (Aluno da turma 1). 

A professora, com uma expressão muito séria, disse: 

“Lição de casa é para ser feito todos os dias” (Profª 1). 

Depois de recolher os cadernos, em aproximadamente 20 minutos, com as crianças 

sentadas em suas carteiras, a professora iniciou a atividade específica de leitura com uso dos 

livros de história infantil. A professora leu uma página de um conto e na sequência fez 

perguntas para os alunos, buscando estimular atenção, interesse e compreensão da história 

oral. 

Foi possível observar que poucas crianças ficaram envolvidas com a leitura. Algumas 

se mexiam nos lápis sob a carteira, nos cadernos e com as pernas. A cada movimento 

percebido pela professora, houve uma intervenção no sentido de direcionar a atenção e o 

comportamento corporal. Foram observadas algumas atitudes, entre elas: 

“Psiu, prestem atenção na história” (Profª 1). 

Nesta atividade, o que mais chamou atenção foi o fato de a professora parar de ler e 

perguntar: 

“Quem está fazendo este barulho?” (Profª 1). 

Como ninguém respondeu, ela acrescentou:  

“Agora é só ouvido! Vamos ouvir e continuar lendo” (Profª 1). 

E quando uma aluna no final da história questionou sobre uma parte da história, a 

professora disse:  

“Agora não dá mais tempo, temos muita lição hoje para fazer” (Profª 1). 

O que chamou atenção, nesse momento, foi um menino que levantou de sua carteira e 

cuspiu no chão. Foi um ato muito espontâneo para ele, mas a professora, com expressão e voz 

de indignação, falou: 

“Menino, isso é pra fazer no banheiro, não é aqui!” (Profª 1). 
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O menino, surpreso com a atitude da professora, foi se sentar sem entender o que tinha 

feito de inadequado, pois nesse caso percebe-se que há diferença entre os hábitos familiares. 

Não se pode negar que a professora perdeu uma excelente oportunidade de ensinar a todas as 

crianças parte do conteúdo escolar, que são as noções de higiene e saúde. A professora 

demonstrou a dificuldade em orientar as crianças de maneira que entendessem as regras de 

higiene, que certamente são diferentes do ambiente familiar, o que resulta em conflitos, como 

relata Galvão (1995), 

Segundo a perspectiva walloniana o desenvolvimento infantil é um processo 
pontuado por conflitos. Conflitos de origem exógena, quando resultantes dos 
desencontros entre as ações da criança e o ambiente exterior, estruturado pelos 
adultos e pela cultura. (p.42) 

Depois desse episódio, bateu o sinal para o recreio e as crianças, na mesma rotina do 

dia anterior, foram para o recreio. 

É notória a preocupação da professora em atingir o que havia sido proposto para o dia. 

Ela não percebia que os alunos estavam dispersos e com necessidade de sair das carteiras, de 

se movimentar. A atividade de ler a história para as crianças foi quase inócua, mecânica, pois 

quase não se aproveitou: as crianças não prestaram atenção, não puderam se manifestar. 

Após o recreio, as crianças iniciaram as atividades com a cópia do cabeçalho, cuja 

maneira de realização e o tempo destinado foram os mesmos do dia anterior. 

A professora distribuiu folhas mimeografadas para completar as letras do alfabeto que 

faltavam com as respectivas pinturas. (Anexo 6). Uma aluna perguntou: 

“Professora, posso ajudar você?” (Aluna da turma 1). 

Ela rapidamente respondeu: 

“3ão precisa, pode esperar na sua carteira” (Profª 1). 

As orientações para realizar as atividades eram de iniciar somente após ela finalizar a 

distribuição e a explicação coletiva. Nesse ínterim as crianças não permaneciam sentadas, 

tampouco em silêncio. 

A professora passa de carteira em carteira olhando e fazendo comentários: 

“Caprichem na letra! Isso mesmo! Essa atividade é de prezinho!” (Profª 1). 

Dos comentários feitos pela professora, não houve algum que exprimisse elogios. O 

que mais se aproximou de um elogio foi: “Isso mesmo”. 
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O controle que a professora exercia sobre os alunos para realizar as atividades parece 

ser comum quando se depara com outras pesquisas, como é visto no trabalho de Monteiro 

(2002) quando se refere às regras utilizadas pela professora em sala de aula:  

Essas regras fazem parte da rotina das escolas de 1º. a 4º. série, porque são os 
recursos encontrados pelas professoras para conseguirem controlar os alunos a 
fazerem com que conduzam conforme esperado. Há regras de organização e 
funcionamento em qualquer grupo social e, necessariamente precisam ser 
apropriadas e praticadas por todos (...) (p.91). 

Na perspectiva de Wallon (2005) 

A realização da maior parte das tarefas propostas costuma exigir que as 
crianças fiquem sentadas, paradas e com a atenção concentrada num único 
foco. São demandas posturais que implicam elevado grau de controle do 
sujeito sobre a própria ação, dependendo, assim, do tardio e custoso processo 
de consolidação das disciplinas mentais. Em geral, a intensidade com que a 
escola exige essas condutas é superior às possibilidades da idade, o que 
propicia a emergência de dispersão e impulsividade, já que o cansaço 
provocado flexibiliza ainda mais o domínio da criança sobre sua atenção e 
suas reações motoras. (p.109). 

Para realizar as atividades em sala de aula, é de fato importante que os alunos 

mantenham postura adequada, para que haja atenção e aprendizagem; porém igualmente 

importante é a necessidade de as crianças terem momentos em que possam desenvolver 

atividades de movimento.  

Foi possível perceber que as crianças gradativamente ficaram mais familiarizadas com 

o ambiente escolar e com a sala de aula. 

No período de aula que antecedia o recreio, das 14h00 às 15h00, as crianças apenas 

copiaram o cabeçalho e a rotina do dia no caderno de Português. A professora passava de 

carteira em carteira olhando os cadernos, corrigindo quando a cópia não era fidedigna. O que 

me chamou atenção é que estava escrito na rotina do dia “oração”, porém não foi realizada a 

oração e tampouco houve algum questionamento por parte dos alunos sobre o porquê da não 

realização. A professora, ao passar pelas carteiras, tecia alguns comentários: 

“Veja como está escrito na lousa e como você copiou”. (Profª 1) 

“Vocês estão demorando muito”. (Profª 1) 

“Já vai bater o sinal para o recreio” (Profª 1) 

“Terminou?” (Profª 1) 
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As atividades realizadas pelos alunos demandavam muito tempo, limitando o número 

de atividades por dia e, por consequência, tornando-as cansativas. As crianças não 

demonstravam estranheza nos comportamentos exigidos pela professora. Era uma conduta de 

professora já instalada no repertório dos alunos quanto a essa função. 

Em outro episódio, verificou-se que, em um dos comentários que a professora fez 

sobre a cópia, a criança olhou para o caderno e para a lousa e não conseguiu perceber onde 

estava o erro. A professora passou para outro aluno e não o ajudou a reconhecer e visualizar o 

que havia copiado errado. Pode-se dizer que a professora não valorizava a produção do aluno, 

podendo causar desestímulo, ao invés de estímulo ao aprendizado. 

A dificuldade dos alunos no início do ano letivo em realizar a cópia da lousa é também 

descrita em trabalhos como o de Monteiro (2002): 

No decorrer das aulas observadas identificou-se essa luta constante com o 
aluno, a respeito da organização do caderno, não se obtendo sucesso em todas 
as situações relacionadas com a cópia da lousa, principalmente nas primeiras 
semanas de aula. As situações de luta apareceram quando os alunos, por 
exemplo, realizavam o cabeçalho no caderno. (...) não estavam alfabetizados, 
a professora não tinha ensinado todas as letras e, consequentemente, 
demoravam demais para terminá-lo, errando as letras, fazendo as palavras de 
modo ilegível e não colocando espaços adequados entre elas (p. 95 e 96). 

Foi possível perceber que a professora, ao falar a palavra lousa, não pronunciava a 

letra u. Falou várias vezes: “losa”. A professora também não pronunciava as letras do final 

das frases, por exemplo: “terminô”, “copiô”, “acabô”, entre outras. É uma atitude que não 

ajuda os alunos na aprendizagem da pronúncia correta das palavras. 

A atividade de coordenação motora (Anexo 7) é outro episódio selecionado. A 

professora distribuiu uma a uma as folhas mimeografas e, depois que todos receberam, pediu 

silêncio e explicou como deveria ser feita a atividade: 

“Vocês completem os pontilhados” (Profª 1). 

“Com capricho!” (Profª 1). 

As crianças novamente tiveram dúvidas quanto ao lápis a ser usado: 

“Tia, com qual lápis?” (Aluno da turma 1). 

“O pontilhado com o de lição e os desenhos com o de cor” (Profª 1). 

Na análise dessa atividade, percebe-se que a professora apenas respondeu aos alunos 

sobre os lápis a serem utilizados. Não houve por parte dela a preocupação em esclarecer o 
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motivo pelo qual é necessário utilizar o lápis “de lição” para as atividades de coordenação 

motora. A professora deveria esclarecer que o lápis grafite, que é comumente chamado o de 

“lição”, pode ser apagado em casa e o lápis colorido dificultaria caso fosse necessário apagar. 

As crianças fizeram muito rápido os pontilhados. Gastaram mais ou menos 10 

minutos. A pintura demorou um pouco mais, talvez uns 20 minutos. A professora passava 

entre as carteiras olhando e cobrando capricho. Após o término da atividade de coordenação 

motora, a professora pediu para guardar o material, pediu silêncio e organizou a fila. Em fila 

levou as crianças para a quadra, onde o professor que estava finalizando a aula da turma 

anterior os aguardava.  

Na aula de Educação Física, o professor pediu para as crianças correrem em fila em 

volta da quadra. As crianças correram umas atrás das outras. Depois de uma volta, o 

professor, com um apito, deu o comando de parar e dividiu a turma em duas. A atividade foi o 

jogo de queimada.  

Foi possível notar o quanto as crianças gostavam da aula, se soltaram, riram, gritaram. 

O professor não exigiu silêncio. Nem todos foram “queimados”. Quando o professor apitou 

em seguida, pediu para que as crianças formassem a fila para voltar para a sala de aula. Um 

aluno pediu para tomar água: 

“Tio, posso tomar água?” (Aluno turma 1). 

O professor respondeu com expressão tranquila: 

“Sim, vai rápido, já tá na hora da saída” (Profº. Educação Física – turma 1) 

Outros também pediram para tomar água e ir ao banheiro, ele deixou que todos 

fossem. Esperou que voltassem e em fila levou-os para a sala de aula, pois a professora já 

estava aguardando. Eles estavam muito agitados. A professora pediu silêncio, e que 

arrumassem o material. Alguns alunos não sentaram, pagaram o material e foram em fila para 

o portão da saída.  

Considerando que a criança na faixa etária de seis de anos de idade necessita de 

atividades de movimento, fato que não é percebido no cotidiano da sala de aula, ao menos nas 

aulas de Educação Física é possível que tenham a possibilidade de se movimentar, pois, 

segundo Galvão (1995), 

Para alcançarmos o enriquecimento das alternativas posturais é preciso romper 
com a visão tradicional de disciplina, que tem por expectativa uma classe com 



94 

 

 

alunos permanentemente sentados e atentos à atividade proposta pelo 
professor. É preciso deixar de olhar o movimento somente como transgressão 
e fonte de transtornos, buscando enxergar nele sua multiplicidade de 
dimensões e significados. É preciso, enfim, olhar a criança como ser concreto 
e corpóreo, uma pessoa completa. (p.111) 

Na sala de aula, a rotina também não mudou ao longo dos dias. As atividades 

começaram com a cópia do cabeçalho e com uma atividade de coordenação motora (Anexo 

8), pois segundo a professora:  

“As crianças ainda não conseguem escrever. Todas vieram da EMEI, mas nem todas 

conseguem usar os cadernos. Hoje não vamos usar os cadernos. Essas lições que são da 

EMEI podem ajuda-los” (Profª 1). 

E continuou: 

“As crianças ainda precisam de atividades lúdicas e de coordenação motora, porque 

ainda são pequenas e não sabem escrever. Para alguns é muito difícil” (Profª 1). 

A professora apenas no quarto dia teve entendimento do grau de conhecimento da 

turma e da necessidade de planejar as atividades diárias adequadas. Espera-se, uma vez que 

isso ficou percebido, conforme organização do trabalho pedagógico dessa escola, em que as 

professoras prosseguem com a turma durante dois anos, seja possível que essas características 

sejam relevadas na organização do planejamento para o próximo ano letivo. Acredita-se, 

assim, que haverá melhor adaptação das crianças, bem como atividades mais adequadas para a 

inclusão de crianças de seis anos na educação fundamental.  

A professora estabeleceu que nas sextas-feiras as crianças poderiam trazer brinquedos. 

A rotina do lanche se modificou devido a isso. O que chamou atenção foi que os meninos 

deixaram os brinquedos que trouxeram na sala de aula, enquanto as meninas brincaram, 

algumas inclusive trocaram brinquedos entre si. Foi um momento como poucos em que pude 

perceber atividades em pares e um tempo de espontaneidade. As atividades livres no parque, 

sem a presença dos professores, são algo que pode propiciar a capacidade de criar suas 

próprias brincadeiras e, ainda, ter momentos lúdicos, inexistentes no período observado.  

Em outro episódio em que a atividade foi denominada como sendo de Artes, a 

professora agiu da seguinte forma: começou a distribuir as folhas mimeografadas com o 

desenho de um barco (Anexo 10) em que cada parte do mesmo era a de uma forma 

geométrica e as crianças deveriam pintar o barco de acordo com o gabarito exposto no início 

da folha. Sem maiores explicações, pediu para que as crianças pintassem o barco de acordo 
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com o gabarito. Esta atividade durou aproximadamente 30 minutos até o recolhimento das 

folhas. O que chamou a atenção nessa atividade é que a professora não fez elogios para os 

alunos que pintaram conforme as orientações. 

As últimas atividades de sala de aula foram de matemática e a rotina se manteve: a 

professora distribuiu a folha mimeografada, na qual as crianças deveriam associar os números 

aos conjuntos que continham o mesmo número de elementos. 

“Façam em silêncio e bastante atenção. É uma lição do prezinho” (Profª 1). 

Esta atividade foi realizada em aproximadamente 30 minutos, até a professora 

começar a recolher a folha de atividade. 

Nesta atividade, as crianças estavam mais dispersas, menos concentradas e a 

professora com menos tolerância às conversas e exigindo mais que ficassem nos lugares e 

deixando menos ir ao banheiro. 

Neste sentido, Raniro (2009) relata que, ao observar a rotina de uma sala de aula de 1º. 

ano, esta contemplou atividades voltadas para a sistematização da leitura e da escrita:  

(...) a rotina diária basicamente se constituía por: atividades no caderno ou 
livro didático, jogos com letras, leitura e pintura e desenho - como 
consequência de leitura e/ou escrita. (...) mesmo afirmando que trabalham 
outras disciplinas, as professoras garantem que estas estão atreladas à leitura e 
a escrita, e, portanto a prioridade para alfabetização. (p.109) 

A ênfase no desenvolvimento da leitura e da escrita, desconsiderando o tempo 

destinado às atividades lúdicas, pode ser percebida também em Brunetti (2007), ao relatar a 

diferença percebida na comparação do trabalho de professoras que vieram da educação 

infantil e as que já tinham experiências anteriores em séries de alfabetização: 

As concepções advindas da experiência da educação infantil parecem ter 
despertado nas professoras a preocupação em garantir uma abordagem lúdica 
nas atividades pedagógicas. Por outro lado, as concepções que orientavam as 
práticas das classes de 1ª série, ao enfatizarem o domínio da língua escrita 
assim que a criança ingressa na escola fundamental, parecem ter se sobreposto 
àquela preocupação inicial em oferecer um atendimento integral ao 
desenvolvimento infantil pelo investimento em práticas lúdicas. (p.145) 

Foi possível perceber também que o início do ano letivo não contempla as indicações 

propostas nas Diretrizes do Ministério da Educação e da Secretaria Básica da Educação 

(BRASIL, 2004, p.19) quanto ao desenvolvimento de imaginação, curiosidade, movimento e 

desejo de aprender considerando o aspecto lúdico.  
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Como panorama da análise, no início do ano letivo é possível notar que a programação 

para o trabalho docente está direcionada desde o primeiro dia de aula para a aprendizagem da 

leitura e da escrita e que o aspecto lúdico e as atividades nas quais as crianças possam ter 

movimento corporal não são considerados, bem ao contrário do que aponta Galvão (1995): 

É contra a natureza tratar a criança fragmentariamente. Em cada idade ela 
constitui um conjunto indissociável e original. Na sucessão de suas idades, ela 
é um único e mesmo ser em metamorfose. Por ser feita de contraste e de 
conflitos, sua unidade será ainda mais suscetível de ampliamento e de 
enriquecimento (p. 122). 

No próximo bloco, serão apresentados aspectos relativos à organização do trabalho 

pedagógico da professora 2 em sala de aula, realizados com uma turma no final do ano letivo.  

2.3. O trabalho pedagógico no final do ano letivo  

Nesse item, serão apresentadas as principais atividades desenvolvidas pelos alunos na 

sala de aula e nas aulas extras realizadas no final do ano letivo, indicando as ações de controle 

do comportamento dos alunos, além das ações das professoras e as atividades para ensinar e 

aprender. 

2.3.1. O final do ano 

Os dados são fruto da observação do final de ano da primeira turma observada, 

realizada na última semana de aula, ou seja, no período de 13 a 17 de dezembro de 2010. Vale 

ressaltar que o ano letivo de 2010, nessa escola, foi o primeiro ano de implantação da 

educação fundamental de nove anos.  

Os responsáveis pelos alunos não tinham acesso direto à professora, uma vez que são 

as inspetoras de alunos que os recepcionavam no portão de entrada. Quando é necessário falar 

com a professora, a inspetora a chamava e normalmente a conversa ocorria na recepção. Por 

exemplo, uma das mães a procurou para dizer que o filho não compareceria à escola naquela 

semana. Pela análise, foi possível perceber que a atitude da professora ao receber aquela mãe 

foi séria e distante. 

Nessa semana, no horário de entrada, havia alguns pais de alunos no portão 

aguardando a diretora para a entrega do leite. Segundo a diretora da escola: 

“3ós temos aqui na escola o programa Leve Leite. É um incentivo da Rede Municipal 

de Educação para que as famílias tragam seus filhos para a escola”. (Diretora)  
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2.3.2. As atividades de ensinar e aprender no final do ano: destacando os demais 

conteúdos escolares – final do ano 

Conforme descrição anterior da rotina dos alunos e dos professores, após o lanche 

inicial, ao bater o sinal de entrada, às 14h00, as crianças se encaminhavam para formar a fila. 

A professora, que estava na sala dos professores, se direcionava à frente dos alunos e, em fila, 

iam para a sala de aula. 

O material pedagógico utilizado oficialmente foi cedido pela Secretaria Municipal de 

Educação e é parte integrante do Programa Ler e Escrever, no qual estão dois livros 

intitulados: Cadernos de Apoio e Aprendizagem para a disciplina de Língua Portuguesa e 

Caderno de Apoio e Aprendizagem para a disciplina de Matemática. Segundo a professora da 

sala de aula, o material pedagógico, denominado por ela como “livros didáticos”, foi 

concluído na primeira semana de dezembro. Por esse motivo, as atividades pedagógicas dessa 

semana, de 13 a 17 de dezembro de 2010, foram realizadas no caderno.  

A professora, quando questionada sobre os livros didáticos, relata: 

“3ós trabalhamos com os livros durante o ano, mas é um livro muito fraco. Só com 

eles as crianças não iam conseguir ler” (Profª 2). 

Quanto às atividades que seriam desenvolvidas nessa semana, a professora disse: 

“3em todos os alunos estão prontos para o segundo ano. Alguns vêm da EMEI muito 

fracos. Temos que dar um reforço no caderno”. (Profª 2) 

O modelo do caderno utilizado pelas crianças é universitário, no final do ano letivo. 

Percebe-se que não o manuseiam com facilidade; talvez o tamanho do caderno não seja 

adequado para as crianças de seis anos de idade. A diretora esclareceu a esse respeito:  

“O material escolar que recebemos é igual para todos os alunos, do 1º. ao 5º. ano.” 

(Diretora da escola).  

De acordo com os relatos da professora, fica demonstrado que o material didático não 

é adequado para atingir um dos objetivos pedagógicos propostos para o 1º. ano, a 

alfabetização, de sorte que havia necessidade de complementos com o caderno. Esse relato 

converge com as orientações do MEC, ao determinar que os materiais, os conteúdos, as 

metodologias, os objetivos e o planejamento formam uma questão essencial no trabalho com 
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as crianças de seis anos e devem estimular a aprendizagem de maneira prazerosa. (BRASIL, 

2004). 

Nesse sentido, Galvão (1995), ao realizar uma reflexão sobre a necessidade de planejar 

as atividades escolares, acrescenta que “em termos práticos, isso significa que o planejamento 

das atividades escolares não deve se restringir somente à seleção de seus temas, isto é, do 

conteúdo de ensino, mas necessita atingir as várias dimensões que compõem o meio” (p. 101). 

Sobre esta questão, Viñao Frago (1998) afirma que teoria, legalidade e prática não 

coincidem, embora não sejam estanques nem difiram totalmente. Elas caminham próximas e 

representam a possibilidade de captar as descontinuidades e rupturas, as inércias e 

persistências e, para tanto, precisam dialogar. 

As atividades desenvolvidas nessa semana, segundo a professora da sala de aula, eram 

para reforçar a leitura e a escrita, para que assim pudessem ir preparados para o 2º. ano. Além 

disso, como praticamente acabou o ano letivo, deixam os alunos brincarem um pouco e 

ensaiarem para a apresentação do Natal, conforme demonstrado nas descrições diárias das 

atividades escolares.  

A professora, tão logo chega com seus alunos à sala de aula, pediu para que os alunos 

se sentassem, fizessem silêncio e pegassem o caderno. A rotina diária foi descrita na lousa, 

devido à orientação do Projeto Toda Força ao 1º. Ano (2010): 

Desde o início das aulas é importante que seja instituída na rotina de uma 
atividade permanente a de leitura de textos literários pelo professor. Nesta 
atividade, você lerá para os alunos mesmo quando eles já souberem ler. (p. 80) 

Vale ressaltar que a professora não lia para os alunos a rotina descrita na lousa. Todos 

os alunos se sentaram, porém nem todos fizeram silêncio, e a professora interveio: 

“Eu já falei: não dá pra copiar direito nessa bagunça” (Profª 2). 

E observando um aluno que estava com o caderno fechado e olhando para a porta, diz: 

“Paulino9, o quer você está fazendo aí parado?” (Profª 2).  

“Eu não tenho lápis” (Aluno da turma 2). 

“Alguém tem um lápis para emprestar para ele?” (Profª 2). 

“Eu tenho” (Aluna da turma 2). 

                                                           
9 Nome fictício 
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A aluna que se sentava ao lado emprestava o lápis ao menino. Ele não agradeceu e a 

professora disse:  

“Gente! Tem que falar para a mãe que tem que trazer lápis e borracha para a escola”. 

(Profª 2) 

A professora ressaltou que o ponto colocado entre as palavras significava espaço e 

salientou:  

“Vocês precisam saber disso, porque no 2º. ano a professora não vai mais falar e não 

será mais necessário colocar o ponto” (Profª 1). 

E continuou: 

“Agora, todo mundo quietinho. Vou olhar o caderno de vocês”. (Profª 2) 

Foi possível perceber, nesse momento, que as crianças atenderam ao pedido de ficar 

em silêncio, porém momentaneamente. 

Neste ínterim, a professora passou de carteira em carteira tecendo comentários, como 

exemplificado abaixo: 

“Capriche nesta letra, rápido! Você está atrasado! Senta direito na carteira! 

Terminaram?” (Profª 2). 

A professora exerceu, com tais cobranças, o controle sobre os alunos em relação à 

agilidade, ao rendimento das atividades escolares e também à postura corporal. O que mais 

chamou a atenção foi o questionamento, em voz alta, que todos da sala ouviram: 

“Cadê o caderno, cabeludo?” (Profª 2). 

O menino, em voz muito baixa, inibido e com vergonha, respondeu: 

“Esqueci” (Aluno da turma 2). 

Nessa perspectiva, em consonância com as orientações da LDB, a teoria walloniana, 

que tem por objeto a psicogênese da pessoa concreta:  

suscita uma prática que atenda as necessidades da criança nos planos afetivo, 
cognitivo e motor e que promova o seu desenvolvimento em todos esses níveis 
utilizados como instrumento para a reflexão pedagógica. (Galvão, 1995, p.97) 

As crianças silenciosamente copiavam o texto. Foi possível perceber que não havia 

por parte dos alunos envolvimento com o texto. Eles apenas copiavam.  
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A professora exigia que a cópia fosse feita de forma fidedigna. Tal controle que a 

professora tem em relação à cópia é visto também nos trabalhos de Foina (1989), “ao 

descrever as recomendações para as crianças na fase do início da escolarização copiar tudo o 

que está na lousa”. (p. 259) 

Após ter passado de carteira em carteira, a professora pediu para as crianças fazerem a 

leitura coletiva. Nem todos leram e a professora disse: 

“Agora vamos fazer a leitura individual. Quem quer vir aqui?”. (Profª 2) 

Um aluno disse: 

“Eu quero, professora” (Aluno da turma 2). 

“Você não. Eu quero outra criança. Você vem sempre” (Profª 2). 

E a professora chamou uma aluna que se recusou, e a professora disse para a aluna: 

“Assim você nunca vai se ‘soltar’ para ler”(Profª 2). 

E chama outro aluno, que aceitou. A professora fez um comentário: 

“Muito bem! Você está lendo bem melhor”. (Profª 2) 

A atitude da professora é espontânea ao negar a participação do aluno, pois em sua 

concepção é importante que outras crianças também participem. Percebeu-se também que o 

menino não se sentiu constrangido pela negação da sua participação. Nesse mesmo momento, 

quando a professora elogia a criança que, segundo sua perspectiva, melhorou no desempenho 

da leitura, percebe-se a expressão de contentamento da criança. Pode-se dizer que houve, por 

meio do elogio, um gesto afetivo, pois segundo Mahoney e Almeida (2009) 

Emoção é a exteriorização da afetividade, é sua expressão corporal, motora. 
Tem um poder plástico, expressivo e contagioso; é o recurso ligado entre o 
orgânico e o social: estabelece os primeiros laços com o mundo humano e, 
através deste, com o mundo físico e cultural. (p.17) 

A atividade de Português deu início às atividades do dia. A rotina ocorreu da mesma 

forma: a professora pedindo para fazer silêncio, para sentar direito na carteira, pegar o 

caderno e começar a cópia. Foi possível observar que a cobrança de postura e silêncio para 

realizar as atividades pedagógicas também foi visto na professora 1, do início do ano.  
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Figura 10: atividade de leitura e interpretação de texto 

 

 

Depois de algum tempo, a professora leu o texto e pediu para que eles apenas 

ouvissem. Depois pediu para lerem todos juntos em voz alta. Depois da leitura coletiva, a 

professora fez algumas perguntas referentes ao poema: 

“Quem quer ser bailarina?” (Profª 2). 

Os alunos respondem em coro:  

“Bete” (Alunos da turma 2).  

A segunda e última questão sobre o poema: 

“O que Zé quer ser?” (Profª 2). 

Novamente em coro, os alunos respondem: 
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“Aviador.” (Alunos da turma 2). 

Após a leitura e a interpretação coletiva, a professora escreveu a questão na lousa, com 

apenas uma pergunta: 

“Quais os nomes de pessoas que lemos no poema?” 

Vale ressaltar que a professora coloca os números de 1 a 6, deixando claro que há 6 

nomes, reforçando também a necessidade de pular a linha, com o X colocado após o numeral 

6, conforme a Figura 10. Com essa atitude, a professora demonstra para os alunos as “dicas” 

possíveis para acertar as atividades, acostumando os alunos com tais pistas e pouca iniciativa. 

A professora passou pelas carteiras dos alunos corrigindo e, antes de bater o sinal, fez 

a correção oralmente. 

Ao observar a maneira pela qual a professora transmite o conhecimento com a 

atividade programada de leitura e interpretação de texto, foi possível perceber que as crianças 

copiam o texto sem entendimento. Não houve concentração por parte dos alunos em copiar. 

Pode se dizer que um dos motivos se deu pelo fato de a professora pedir a todo instante para 

que os alunos ficassem quietos. Notou-se que os alunos, ao copiarem o texto, estavam com o 

objetivo de realizar a cópia fidedigna, como exigia a professora, mecanicamente. 

No que se refere à interpretação de texto, a professora fez perguntas orais. Poucos 

alunos responderam e a professora, ao perceber que alguns alunos não sabiam, aponta no 

texto as respostas, ou seja, a professora respondeu à pergunta que ela mesma fez. 

Quanto à interpretação de texto por escrito, elaborou-se apenas uma questão: Quais os 

nomes que são lidos no poema? A questão já havia sido perguntada e respondida oralmente 

pela professora. 

Pode-se inferir que a maneira como as crianças escrevem não comunga das metas 

relacionadas às práticas de escrita no Ler e Escrever – Projeto Toda Força ao 1º. ano, (2010): 

• Escrevam alfabeticamente textos que conhecem de memórias (parlendas, 
advinhas, poemas, canções, etc.), ainda que não segmentando o texto em 
palavras.  

• Escreva texto de autoria (listas, bilhetes, cartas, entre outros) individual, 

em duplas ou ditando para o professor; 
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• Reescrevam textos (entre lendas, contos, etc.) de próprio punho ou 

ditando-os pelo professor ou colegas, considerando as ideias principais do 

texto – fonte e algumas características da linguagem escrita. (p. 21) 

No final do ano letivo, percebe-se que o conteúdo e a forma da introdução à escrita 

não ocorrem conforme as orientações do Projeto Toda Força ao 1º. Ano. Nota-se que há uma 

distância para as novas metodologias no ensino serem colocadas em prática. Neste sentido, 

Foina (1989), relata: 

De certa forma, a concepção de leitura e escrita da professora enquanto adulta, 
já alfabetizada, que percebe que a leitura precisa ser feita com compreensão, 
sobrepunha-se de maneira incoerente à concepção de leitura e escrita 
implícitas na sua prática de aula ao fazer a entre as crianças e o objeto que ela 
estava se propondo a lhes ensinar. (p. 287) 

Após realizarem a cópia da lousa, a professora pediu a leitura coletiva. Foi possível 

perceber que alguns não leram. Após a leitura coletiva, a professora chamou, aleatoriamente, 

alguns alunos para ler à frente da lousa; alguns alunos não quiseram. A professora fez um 

gesto de reprovação, mas respeitou a decisão do aluno. As crianças que conseguiam ler não 

tiveram entonação e não se percebeu o entendimento do texto. Foina (1989), com relação à 

leitura oral,  

(...) enquanto todos iam copiando a tarefa que era colocada na lousa logo no 
início de cada aula. Uma a uma, em ordem do lugar que ocupavam em cada 
fila de carteiras, cada criança dirigia-se até a frente da classe para ler a lição. 
(p. 288) 

Na última semana de aula do ano letivo de 2010, foi possível notar que todos os alunos 

da sala se conheciam. Foi possível perceber que as crianças eram um pouco retraídas e que 

escolhiam as brincadeiras e as conversas em pares, ou no máximo em grupos de quatro 

pessoas. Percebeu-se, ainda, que muitas crianças preferiam ficar sozinhas, mesmo nos 

momentos de recreação. O trabalho em equipe é necessário uma vez que 

Cada um tem o seu próprio jeito de falar. Nas situações de conversação os 
alunos podem ter contato com uma diversidade linguística, ou seja, com 
modos de falar distintos, que poderão variar de criança para criança. E o que 
fazer nessas ocasiões? É sempre interessante ressaltar para a turma a 
importância de respeitar essa diversidade, de maneira que eles venham a 
construir uma atitude de respeito com relação a modos de falar distintos do 
seu próprio. E as convenções, como ficam? Neste contexto é possível também 
compartilhar das convenções, mas sempre valorizando a diversidade, que não 
deixa de fazer parte do patrimônio cultural de nosso país. (SÃO PAULO, 2010 
p. 23). 
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Nessa perspectiva, Galvão (1995) complementa a importância da criança socialmente 

incluída, pois 

A criança imita as pessoas que lhe atraem, incorporando suas atitudes e 
também o seu papel social, num movimento de reaproximação ao outro que 
tinha sido negado. É um processo necessário ao enriquecimento do eu e ao 
alargamento de suas possibilidades. (p.55) 

Por um lado, sabe-se que há o programa Projeto Toda Força ao 1º. ano, desenvolvido 

para criar condições de ensino para os professores alfabetizadores. Por outro, sabe-se que a 

orientação pedagógica não é sinônimo de pôr em prática os conteúdos do programa, algo que 

requer atenção e um olhar especial para as crianças que estão ingressando no primeiro ano, 

seja em função dos conteúdos a ministrar ou em função da etapa de educação que ele venha a 

assumir. Igualmente, concorda-se com Kramer (2006), quando se refere a esta fase como uma 

trajetória que está sendo iniciada: “formar professores para lidar com crianças pequenas é uma 

tarefa nova na história da escola brasileira e, para muitos, desconhecida e até mesmo, menos 

nobre; ter crianças com menos de 7 anos na escola parece surpreender ou impactar gestores e 

pesquisadores” (p.804). 

Com o final da cópia, leitura e interpretação do texto, as crianças iam à fila para o 

recreio. Foi possível notar que as crianças ficavam muito agitadas ao sair da sala: fechavam o 

caderno com muita pressa e alguns pegavam a lancheira e iam para a fila. Nesse momento, a 

professora não exigiu silêncio.  

Foi possível perceber também que nesse período ninguém pediu para ir ao banheiro e 

para tomar água. 

No recreio as crianças ficavam muito à vontade, faziam as refeições em menos tempo 

que no início do ano e também parecem estar mais socializadas entre si.  

Após tocar o sinal, as crianças se dirigem até o centro do pátio interno para formar a 

fila. Nota-se que os alunos tinham lugares fixos, embora a professora não estabelecesse lugar 

na fila. Talvez esse fato tenha se dado pelas regras estabelecidas no início do ano. Estavam 

agitadas, falantes.  

Tão logo entraram na sala, a professora disse:  

“Acabou o recreio. Agora todos bem quietinhos, cada um no seu lugar!” (Profª 2). 

Nesse dia, o que chamou a atenção: em fila, ao entrar na sala, um dos meninos bateu a 

cabeça na quina da janela, especificamente na grade da janela, e sangrou um pouco. Foi 
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possível perceber que doeu, mas o menino apenas passou a mão na cabeça, fez uma cara de 

dor e prosseguiu para o seu lugar; não reclamou, não falou para ninguém e foi para a carteira 

dele. A professora também não viu.  

A atitude do aluno de se calar perante a dor pode ser explicada pela postura séria e 

rígida da professora no dia a dia na sala de aula, que por sua vez se salientou no aluno tímido. 

Para essa questão, Galvão (1995) ressalta que  

Na timidez verifica-se hesitação na execução dos movimentos e incerteza na 
postura a adotar, há um estado de hipotonia. Com base nesta relação, resulta 
até mesmo uma classificação das emoções segundo o grau de tensão muscular 
a que se vinculam. (p.62) 

Embora a professora tivesse pedido silêncio, as crianças estavam muito agitadas e não 

conseguiram atender ao pedido da professora: 

“Professora, posso tomar água?” (Aluno da turma 2). 

“Mas você acabou de vir do recreio. Agora não” (Profª 2).  

O menino estava suado, estava correndo no recreio e ao tocar o sinal foi diretamente 

para a fila. O aluno aceitou o controle estabelecido pela professora sobre ir ao banheiro fora 

dos horários estabelecidos, entrada e recreio. 

A atividade de matemática foi transcrita na lousa e a professora passou de carteira em 

carteira corrigindo. Vale ressaltar que a correção foi feita de maneira rápida e superficial, 

como se verifica na atividade em que a professora colocou um C de correto em um exercício 

no qual há palavras escritas de modo errado e em relação errada quanto aos numerais: 
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Figura 11: Atividade de Matemática 

 

Após o exercício de Matemática, a professora distribuiu uma lição de Português. Não 

houve questionamento por parte dos alunos, pois a rotina estabelecida e copiada na lousa no 

início da aula foi: Português, Recreio, Matemática e Educação Física.  

Foi possível perceber que as crianças ficavam muito quietas e que a professora não 

pedia ajuda para os alunos para distribuir as atividades. Elas aceitavam com tranquilidade o 

pedido de permanecer sentadas.  

Depois de finalizada a atividade de Português, a professora pediu para guardar o 

material e esperar o professor de Educação Física. Foi uma alegria: eles guardaram 

rapidamente o material e formaram a fila. A professora da sala de aula encaminhou-os até a 

quadra. Já na fila foi uma nova alegria. A professora não interrompeu a “bagunça”. 

Na quadra, o professor pediu para as crianças correrem duas voltas na quadra, deu 

alguns exercícios de alongamento e dividiu a turma em duas; ele indicava com o dedo as 

crianças que deveriam ficar em um lado da quadra e as outras no outro lado, para formarem 

um time. Uma aluna pediu para ser goleira e ele permitiu. Como outro goleiro, o professor 

indicou outro aluno. A atividade foi handebol. 

As crianças batiam a bola e a jogavam uma para a outra e raramente arremessavam ao 

gol. Quando questionado se os alunos não eram muitos pequenos para aulas de handebol, o 

professor respondeu: 
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“Essas crianças são muito pequenas. O objetivo dessa aula é bater a bola e 

arremessar. É o primeiro contato que eles têm com esse tipo de esporte”. (Profº. de Educação 

Física- turma 2)  

Foi possível notar o quanto as crianças gostaram da aula de Educação Física, pois eles 

puderam correr, gritar e, o mais importante, o professor não controlou excessivamente o 

movimento das crianças. 

O professor informou com um apito que acabou a aula. Foi espontâneo para as 

crianças ir à fila. O professor perguntou: 

“Alguém tem que ir ao banheiro? Tomar água?” (Profº. de Educação Física – turma 2) 

Vários alunos foram ao banheiro e tomaram água. O professor aguardou-os e os levou 

até a sala de aula. Vale lembrar que o professor de Educação Física apenas leva os alunos para 

a sala de aula quando é a última aula do dia. A professora os aguardava e, imediatamente ao 

entrar na sala, como as crianças estavam muito agitadas, pediu silêncio, para que guardassem 

o material e formassem a fila para realizar a saída. Foi possível perceber que os alunos 

acataram com facilidade a determinação para a formação de filas seguindo uma ordem pré-

estabelecida. 

Na aula de Informática, as crianças saíram da sala de aula em fila e foram para a Sala 

de Informática. A professora da sala de aula estava aguardando pelos alunos. Sentaram em 

duplas e fizeram exercícios de completar as vogais que estavam faltando nas palavras. A 

professora não determinou os lugares em que as crianças deveriam sentar, tampouco os pares. 

As crianças têm facilidade para mexer no computador e terminaram muito rápido, e isso era 

motivo ou para mexer no computador ou para conversar. A professora não admitiu que fosse 

feito algo que não fosse o que ela estava “ordenando”. Com um microfone ligado a um alto-

falante, falou com as crianças e pediu silêncio: 

“3ão é hora para conversar” (Profª de Informática – turma 2). 

“Professora! Terminei” (Um aluno da turma 2). 

A professora com o uso do microfone, responde: 

“Espere um pouco que todos têm que acabar juntos para passar para outro exercício” 

(Profª de Informática – turma 2). 

“Professora, ele tá mexendo noutro lugar” (Outro aluno da turma 2). 
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Ela era ríspida para responder: 

“3ão mexam em nada, espera o amiguinho terminar bem quietinho” (Profª de 

Informática – turma 2). 

O controle que a professora de Informática tinha para que os alunos permanecessem 

sentados até o término da atividade e aguardassem os outros alunos terminarem em silêncio é 

uma prática antiga, como se vê nos trabalhos de Foina (1989): “quem já sabe cruza o braço e 

fica aí esperando os outros” (p. 226) e de Molinari (2010): “o silêncio e o controle do corpo 

daqueles que já terminaram suas tarefas e precisam esperar pelos outros” (p. 98). A busca da 

homogeneização no ritmo das aprendizagens continua presente. 

As atividades realizadas no computador eram relativamente fáceis para as crianças. 

Elas terminavam muito rápido. Eram atividades articuladas com os conteúdos da sala de aula, 

como por exemplo, ligar as palavras aos respectivos desenhos, completar palavras do alfabeto, 

etc. 

Durante todo o período da aula, a professora utilizou o microfone. Nessa aula, a 

professora da sala de aula não esteve acompanhando os seus alunos. Vale ressaltar que a voz 

da professora de Informática e a expressão não são tranquilas, e com o uso do microfone se 

tornava distante dos alunos. 

A professora da sala de aula foi buscá-los na porta da Sala de Informática. Já havia 

uma fila formada de outra turma de alunos para entrar na mesma sala. Os alunos voltaram 

para a sala de aula em fila. Na fila, a professora não se importou com as risadas e conversas. 

Porém, tão logo entrou na sala de aula, pediu silêncio e que pegassem o caderno de lição, com 

a seguinte atividade: escreveu uma lista de nomes de animais e pediu para que as crianças 

copiassem; depois pediu para separá-los em animais que voam e animais que não voam e 

separar as sílabas. 

A professora explicava e alguns alunos não prestavam atenção, conversavam entre si; 

a professora chamava a atenção, pedindo silêncio e passava pelas carteiras, corrigindo os 

cadernos e tecendo comentários:  

“Aponte esse lápis, Luís10. Assim a letra fica desse jeito mesmo” (Profª 2). 

                                                           
10 Nome fictício. 
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O aluno não se constrangeu com o comentário da professora, foi rapidamente para a 

frente da sala, onde está localizado o cesto de lixo, para apontar o lápis. 

As crianças pediam para ir ao banheiro e tomar água. A professora ora deixou, ora 

pediu para esperar o recreio. Foi possível ver que, mesmo com as regras pré-estabelecidas 

para sair da sala de aula, algumas crianças pediam para ir ao banheiro e tomar água. 

As crianças, assim que voltaram do recreio em fila, embora estivesse prevista a 

programação de atividades de Matemática na rotina, elas não aconteceram: tiveram momentos 

de brincadeiras, segundo as orientações da professora: 

“Agora todos em silêncio, podem brincar com os seus brinquedos um pouco, até dar o 

horário do ensaio” (Profª 2). 

Nesse momento livre para a brincadeira, a professora permitiu que alguns alunos se 

levantassem de suas carteiras e se sentassem no chão para brincar. Foi possível perceber que, 

mesmo com a autorização de sair dos seus lugares e brincarem livremente, alguns 

permaneciam nas carteiras. Além disso, o silêncio era permitido até certo ponto. Quando o 

ânimo aumentava, a professora intervinha: 

“Psiu! É para brincar, não para gritar!” (Profª 2). 

A professora se manifestou verbalmente com autoridade cobrando as regras pré-

estabelecidas no que se refere a manter silêncio na sala de aula, com olhares e, em algumas 

ocasiões, gritos. No momento em que as crianças estavam brincando, foi possível perceber 

que os poucos momentos em que há oportunidade de aproximação das crianças por meio de 

brincadeiras e jogos ocorreram de maneira inadequada; todavia, não se pode desconsiderar 

que não existe um lugar específico com equipamentos infantis, ou um lugar que não seja 

próximo de outras salas de aula, onde se poderia deixar as crianças brincando livremente. Tal 

aspecto dificulta o trabalho da professora com as atividades lúdicas. 

Moya (2009), ao descrever a forma lúdica dos trabalhos realizados com crianças de 

seis anos de idade no ensino fundamental, relata que é limitado o conhecimento dos 

professores sobre o papel dos jogos e brincadeiras no desenvolvimento psíquico da criança. 

Para a autora, essa limitação de entendimento decorre da falta de estudos e da formação 

deficiente recebida pelos professores. Ainda, na perspectiva da autora, é mister que essas 

condições devam ser asseguradas pelos cursos e ações políticas de formação a serem 
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implementados para o trabalho pedagógico sobre atividades lúdicas nas instituições de ensino, 

com especial atenção à criança de seis anos de idade. (p.154) 

Nesta perspectiva, Wallon (1979) demonstra seu interesse pelas relações sociais 

infantis nos momentos de jogo, pois, segundo o autor,  

A criança concebe o grupo em função das tarefas que o grupo pode realizar, 
dos jogos a que pode entregar-se com seus camaradas de grupo, e também das 
contestações, dos conflitos que podem surgir nos jogos onde existem duas 
equipes antagônicas (p.214).  

As crianças foram para o pátio coberto, juntaram-se com as demais turmas do 1º. ano e 

ensaiaram para a apresentação do Natal, que seria no dia 20 de dezembro de 2010, às 17h00. 

Os familiares dos alunos foram convidados. A apresentação seria de músicas com o tema do 

Natal.  

 Nesse dia, na rotina estabelecida, além da atividade de Matemática que não houve, o 

ensaio não estava escrito na lousa. Vale ressaltar que os alunos não questionaram nada sobre 

isso. Além disso, a professora não leu a rotina para as crianças, conforme orientação do 

“Programa Ler e Escrever, Toda Força ao 1º. ano”.  

A professora manteve a rotina: pediu para as crianças se sentarem, permanecerem em 

silêncio e pegarem o caderno de lição. A exigência que se tem de permanecer em silêncio e 

imediatamente pegar o caderno pode ser vista também em um trabalho recente de Molinari 

(2010), realizado com crianças no início da escolarização obrigatória, em que a autora relata 

que a professora pediu silêncio. Em seguida, ordenou que as crianças pegassem os cadernos 

que estavam embaixo de suas mesas (p. 59). 

Ao escrever a rotina na lousa, a professora relembra que o X é para pular linha e pede 

com veemência para caprichar na letra. 

Nesse dia, na aula de Português, o texto foi sobre o Natal. A professora teve a mesma 

maneira de trabalho: colocou a rotina na lousa, depois escreveu o texto para que as crianças 

copiassem. A postura da professora não foi diferente, tampouco a dos alunos. Nem todos 

copiavam de maneira fidedigna ou com o “capricho” que ela exigia. 

O tipo de letra utilizado durante o ano letivo foi letra bastão. Esse tipo de letra é 

também descrito em outros trabalhos, como em Molinari (2010), sobre a professora da sala de 

aula que acredita que os alunos precisam primeiramente escrever em letra bastão (p. 83). 
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A maneira de copiar com letra do tipo cursivo era uma atividade recente; alguns 

alunos tinham dificuldade e a professora pediu atenção de todos os alunos e explicou 

novamente na lousa como deveria ser feito. Pediu para que as crianças prestassem muito 

atenção e arrumassem se estivesse escrito errado: 

“No 2º. ano vocês vão usar apenas a letra cursiva” (Profª 2). 

Com tal atitude, a professora fez com que alguns alunos apagassem algumas palavras, 

mas pode-se dizer que nesse momento de re-ensino foi possível perceber que alguns alunos 

refizeram a cópia de algumas palavras. Neste sentido, Monteiro (2002), em seu trabalho sobre 

práticas alfabetizadoras, relata a frequência de manifestações de tentativas de re-ensino em 

sala de aula (p. 147).  

 A leitura também foi realizada da mesma forma dos dias anteriores: primeiramente de 

maneira coletiva e oral e depois a professora chamava os alunos que, na sua concepção da 

professora, deveriam “treinar” a lição.  

Após a interpretação do texto, a professora escreveu na lousa a atividade e disse que 

era o alfabeto em letra cursiva. Ela escreveu o alfabeto na lousa tanto em letra bastão como 

em letra cursiva e pediu para que as crianças copiassem. Ao passar de carteira em carteira, 

teceu alguns comentários: 

“Olhem esta lição! Esta sim está bonita” (Profª 2). 

Quanto à forma de iniciação na linguagem escrita, segundo as professoras é utilizada 

letra bastão, uma vez que as crianças possuem muita dificuldade em escrever com letra 

cursiva, e que apenas no 2º. ano “estarão mais acostumados com a escrita” e 

consequentemente terão desenvolvido a habilidade para iniciar a escrita com letra cursiva. 

Considerando dois períodos distintos de alfabetização, como apresentado no trabalho de Foina 

(1989, p. 278), em que as crianças utilizavam a letra cursiva no início da alfabetização, 

percebe-se que difere do presente estudo, em que as crianças iniciam a alfabetização com letra 

bastão. Como é demonstrado nos exemplos a seguir:  
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Figura 12: Atividade no início da 
Alfabetização no ano 1989 

 
Figura 13: Atividade no início da 

Alfabetização no ano 2010 

 

 

 

 

No que se refere ao tipo de letra na fase de alfabetização, do tipo cursiva, atualmente 

não é comum, como se confere em Raniro (2009), que retrata que os professores escrevem na 

lousa em letra do tipo bastão e os alunos reproduzem o mesmo tipo de letra. Em Brunetti 

(2007) também é possível verificar que o tipo de letra bastão é utilizado pelas professoras das 

Escolas Interativas do município de Araraquara/SP 

A professora escrevia muitas lições na lousa. As crianças permaneciam sentadas, com 

o controle da professora sobre o silêncio até o recreio. É notório que havia uma grande 

preocupação no desenvolvimento da leitura e da escrita. Tal preocupação é vista também no 

trabalho de Moya (2009), quando a professora da sala expunha a necessidade de a criança ser 

alfabetizada. Segundo a autora, as professoras, quando questionadas sobre a principal 

dificuldade, relatam que  

A maioria deles frequentou a educação infantil, mas precisei retomar alguns 
conteúdos da educação infantil; eles têm um comportamento difícil, não 
querem parar sentados nas carteiras e falam o tempo todo, a indisciplina está 
dificultando o trabalho em sala; mas meu objetivo é alfabetizá-los (Moya, 
2009, p. 149). 

Foi possível perceber que a maioria das crianças se cansa de copiar e também não 

assimilam o conteúdo que está sendo copiado. Nesta perspectiva, Wallon (2005) relata que  
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As tarefas impostas devem desligar mais ou menos as crianças de seus 
interesses espontâneos e muito frequentemente não se obtém dela mais do que 
um esforço constrangido, uma atenção superficial ou mesmo uma verdadeira 
sonolência intelectual. São, em muitos casos, exercícios de utilidade em longo 
prazo, utilidade que não é patente para o executante (p. 214). 

Depois do recreio, fizeram atividade de matemática. Foi possível perceber que a 

professora também estava cansada, pois nem corrigiu os cadernos: pediu para guardá-los e 

pegarem os brinquedos. 

Ao observar as professoras, foi possível notar que o trabalho realizado com as crianças 

de seis anos requer muito empenho, pois são muitas crianças na sala de aula: 35 alunos 

diariamente e apenas uma professora. Não há auxiliar, como foi determinado pela Secretaria 

Municipal de Educação de São Paulo (SME) em conjunto com Diretoria de Orientação 

Técnica (DOT); os professores do 1º. ano deveriam ter uma auxiliar, estudante de Pedagogia, 

para ajudar o professor na alfabetização. (SÃO PAULO. 2006, p. 5). 

Nesta perspectiva, Wallon, no projeto de reforma do ensino Langevin-Wallon, ressalta 

a importância do número de alunos por sala. Para o autor, “necessita-se de uma limitação de 

estudantes em classe que em nenhum caso deve ultrapassar o número de vinte e cinco alunos” 

(Gratiot-Alfandéry, 2010, p. 15). 

As crianças brincaram com os brinquedos que trouxeram de casa. Para as que não 

trouxeram, a professora pegou jogos no armário e os distribuiu. Poucos alunos saem das 

carteiras e a professora deixou as crianças brincarem e pedia silêncio quando percebia que o 

barulho aumenta, como de costume. 

Nesse dia, 7 crianças faltaram. A professora, ao pedir para formar a fila pra o ensaio, 

ressaltou a importância de comparecer à escola. 

“Gente! 3ão pode faltar na apresentação. 3ós ensaiamos e as mães de vocês têm que 

vir. São os últimos ensaios, não poderiam faltar” (Profª 2). 

Na penúltima aula do ano letivo de 2010, as atividades escritas foram reduzidas. Após 

a rotina inicial, da entrada e do lanche, as crianças foram em fila para a Sala de Leitura. A 

professora da Sala de Leitura já os aguardava e pediu para que todos sentassem com “perna de 

índio” no tapete e que permanecessem em silêncio para que pudesse iniciar a leitura do livro. 

Ela, que já havia escolhido um livro de história infantil, O patinho feio, iniciou a leitura. 

Percebe-se que as crianças se dispersavam em determinados momentos, olhavam umas para 
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as outras, se mexiam, não conseguiam ficar concentradas, talvez pelo fato de a professora 

interromper a sequência da leitura, exigindo silêncio dos alunos.  

Após a leitura do livro, a professora trouxe dois caixotes contendo gibis e as crianças 

escolheram aleatoriamente. Nem todos os alunos liam, mas pode-se perceber que foi um 

momento descontraído e de que as crianças gostaram muito. A professora interrompeu 

algumas vezes quando a voz dos alunos aumentava. Não se pode deixar de considerar que a 

concentração na leitura é fundamental para o entendimento, mas não se pode desconsiderar 

que a troca de informações sobre os gibis escolhidos e a discussão das figuras seja igualmente 

importante para o desenvolvimento da linguagem e da convivência entre as crianças. Nesse 

sentido, Galvão (1995) relata que, para Wallon, o desenvolvimento da inteligência está em 

estreita dependência da linguagem e do meio social (p.86). 

A professora da sala de aula, pouco antes de bater o sinal para o recreio, levou-os em 

fila até a sala para que as crianças pegassem as suas lancheiras e, novamente em fila, vão para 

o recreio.  

Após o recreio a professora, como de costume, pediu silêncio e que se sentassem cada 

um em sua carteira, distribuindo uma folha contendo figuras de animais. Pediu para que 

pintassem, recortassem e depois colassem no caderno. Percebe-se que nesse momento as 

crianças não conseguiam permanecer nas carteiras, pois não possuíam todos os materiais 

necessários, como nos excertos: 

“Professora, eu não tenho cola”. (Um aluno da turma 2) 

“Eu não trouxe tesoura”. (Outra aluna da turma 2) 

A professora pegou do armário algumas tesouras e colas e emprestou aos alunos. 

Desta vez não fez comentários, apenas emprestou e pediu para que as crianças 

permanecessem sentadas e em silêncio. Nesse momento, a professora perdeu a oportunidade 

de fazer a atividade em grupo, uma vez que nem todas as crianças nessa época do ano letivo 

têm os materiais escolares e poderiam emprestar umas às outras em uma atividade 

socializadora e de aprendizagem de valores de solidariedade.  

Após o recreio, a professora distribuiu uma atividade de Matemática e permitiu que as 

crianças brincassem. A maneira de brincar se manteve, ou seja, na sala de aula, com os 

brinquedos que as crianças trouxeram e, quando necessário, a professora distribuía jogos para 

que pudessem formar equipes para brincar juntos. Percebe-se, porém, que o momento de 
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ludicidade não era exatamente estimulado para vivenciar experiências interativas, que 

proporcionassem a capacidade de observar alegria por meio da ludicidade, conforme 

orientações da Secretaria de Educação do Município de São Paulo (SÃO PAULO, 2009, p. 

57) e também de acordo com as considerações de Wallon.. 

A professora interrompeu por um momento a brincadeira e disse: 

“Amanhã não precisa trazer material, apenas o estojo, não faremos lições, mas vocês 

não podem faltar, pois teremos o último ensaio” (Profª 2). 

Entretanto, não foi totalmente aceito o pedido para comparecer à aula, pois apenas 15 

alunos compareceram no último dia de aula. Tão logo a professora entrou na sala, fez o 

seguinte comentário: 

“3ossa! Poucos alunos! Eu pedi para não faltar hoje!” (Profª 2). 

O período que antecedeu o recreio foi destinado para brincadeiras na sala. Seguiu a 

mesma rotina dos dias anteriores, ou seja, brincar com os seus brinquedos, sentados na 

carteira ou no chão. Para quem não tinha brinquedo, a professora emprestava jogos, não 

estimulando atividades mais coletivas. 

Apenas alguns no fundo da sala juntaram-se e se sentaram no chão para brincar, 

aproximadamente 10 alunos. Não era uma atividade na qual eles poderiam se sentir 

totalmente livres, pois a conversa alta ou gritos eram completamente inadmissíveis. O silêncio 

na sala era obrigatório, pois segundo a professora, 

“Tem aula nas outras salas, se vocês falam alto, gritam, atrapalha”. (Profª 2)  

Quando o barulho aumentava, a professora olhava seriamente para eles: ora falava 

“psiu”, ora chamava o nome deles. Tal atitude da professora era entendida pelos alunos como 

manter silêncio. 

As atividades de desenho e pintura, de maneira que as crianças pudessem usar a 

criatividade, foram restritas. No último dia de aula, a professora distribuiu folha de sulfite em 

branco e pediu para que as crianças desenhassem e pintassem livremente sobre o Natal. Pôde-

se perceber que algumas crianças não conseguiam ter criatividade para desenhar, então a 

professora, em voz alta e demostrando indignação pela falta de vontade, disse: 

“Gente! É para desenhar qualquer coisa do natal: árvore, presentes, papai 3oel, ou 

qualquer outra coisa que lembre o natal” (Profª 2). 
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Nessa atividade, foi possível perceber que um aluno não desenhou nada e outra fez um 

desenho bem pequeno. A professora não percebeu. Pediu para que escrevessem o nome e 

dessem de presente para a mãe.  

Nesse momento, confere-se que a atitude da professora não comunga das orientações 

pedagógicas do MEC para o trabalho pedagógico com a atividade lúdica na organização da 

educação do 1º. ano, que defendem a importância das brincadeiras e também que a idade 

cronológica não é, essencialmente, o aspecto definidor da maneira de ser da criança e de sua 

entrada na educação fundamental. Desse modo, faz-se necessário considerar os aspectos da 

imaginação, da curiosidade e do movimento aliados a atividades de brincar (BRASIL, 2004, 

p.19). Evidentemente, depois de passar um ano todo fazendo só o que mandam e com 

atividades mimeografadas ou impressas, a imaginação não aparece de repente. 

Após a atividade eles foram, em fila, para o pátio interno onde estava programado o 

ensaio. Nesse dia o ensaio foi coletivo: os primeiros anos cantaram e depois, sentados no 

chão, assistiram ao ensaio das demais turmas. Pode-se notar que as crianças não conseguem 

atender ao pedido de silêncio e se manter sentados com perna de índio, mesmo com a 

insistência das professoras. 

Nota-se que as crianças não pediam muito para ir ao banheiro ou tomar água. Nas 

poucas vezes em que pediram, a professora deixou todos, não fez comentários sobre o horário 

determinado para ir ao banheiro ou tomar água. 

Quando questionada sobre seu primeiro trabalho com o 1º. ano da educação 

fundamental, relata muita satisfação, pois, na perspectiva da professora, 

“Eles entram aqui muito pequenos, sem saber ler nem escrever e quando saem quase 

alfabetizados, é realmente um motivo de muito orgulho”. (Profª 2) 

A preocupação da professora foi pontual ao se referir ao término do ano letivo com 

sucesso e em relação ao desenvolvimento da leitura e da escrita, ou seja, da alfabetização. 

Esse fato sem dúvida aumenta a responsabilidade da equipe da escola em receber os alunos na 

faixa etária de seis anos de idade, na medida em que será grande o investimento. É mister que 

o aspecto da alfabetização não seja o único, nem tampouco seja isolado dos aspectos afetivos 

e motores (BRASIL, 2004).  

Wallon, em seu plano de reforma educacional, menciona ser de extrema importância a 

qualificação pedagógica dos professores que atuam com crianças, devendo ter a formação em 
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Pedagogia e especialização em Psicologia e, sobretudo, prática escolar (Gratiot-Alfandéry, 

2010, p. 20).  

Vale ressaltar que as orientações de Wallon certamente contribuem para o 

desenvolvimento do trabalho realizado com as crianças, todavia não se pode desconsiderar 

que o padrão exigido pelo autor não condiz com a realidade brasileira, quanto ao número de 

alunos por sala, à qualificação profissional, aos aspectos físicos e socais, entre outros. 

Verifica-se, então, que há necessidade ao menos de uma reflexão sobre a necessidade básica 

do desenvolvimento das crianças nos seus aspectos afetivos, motores e cognitivos, ou seja, do 

desenvolvimento integral da criança, assim como a busca de melhores condições de trabalho 

para se chegar a esse patamar.  

2.4. Aspectos relativos à sondagem sob enfoque da professora 2 

Uma das preocupações, tanto da professora 1 quanto da professora 2, se refere ao 

desenvolvimento da leitura e da escrita, fato esse demonstrado desde o primeiro dia letivo, 

pois as crianças, tão logo receberam os materiais escolares, iniciaram a cópia do cabeçalho e, 

no final do ano, especificamente na última semana de aula, realizavam a cópia de um poema, 

cujo objetivo é a escrita e a interpretação. A preocupação das professoras 1 e 2 vem ao 

encontro das expectativas estabelecidas de aprendizagem, segundo a SME, para o final do 1º. 

ano, “as atividades propostas se destinam a ampliar os conhecimentos dos alunos em duas 

dimensões: a do conhecimento da língua em relação ao sistema de escrita alfabético e a dos 

conhecimentos relacionados à linguagem escrita, concretizados nas diversas práticas sociais 

em que se lê e escreve” (SÃO PAULO, 2006b, p. 9). 

A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo tem tido uma preocupação muito 

grande em relação às pesquisas realizadas sobre alfabetização para a avaliação da escrita dos 

alunos da educação fundamental I, especialmente a partir de 2005, quando as estatísticas 

passaram a apresentar grande número de alunos da Rede Municipal de educação que não 

escrevem convencionalmente (SÃO PAULO, 2006).  

Em decorrência desses dados, criou-se um programa que enfatiza o desenvolvimento 

da leitura e da escrita, determinando assim que o 1º. ano da educação fundamental tem um 

papel decisivo na vida dos alunos e, desde há muito tempo, tem sido o ano em que há uma 

dedicação intensa do professor e dos alunos à aprendizagem da leitura e da escrita; o objetivo 
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principal é que até o final do ano letivo as crianças do 1º. ano estejam alfabetizadas, no 

máximo no 2º. ano (SÃO PAULO, 2005). 

Diante de tal exigência, a escola se organiza para atingir o objetivo proposto e realiza a 

prática da sondagem, que é parte integrante do programa Toda Força ao 1º. ano. É um recurso 

utilizado pelos professores para identificar o nível dos alunos em relação à alfabetização e 

pelos alunos para que eles possam refletir sobre o que escrevem, com a ajuda do professor. 

Essa atividade foi realizada em cinco momentos: em fevereiro, abril, julho, setembro e 

dezembro, sob coordenação da professora 2. Vale lembrar que os dados relativos à sondagem, 

pelo fato de esta ser realizada em período diferente da observação, serão demonstrados de 

acordo com a análise do material concedido pela professora 2.  

De acordo com as informações da professora, no primeiro momento a escrita é 

realizada de forma espontânea sem auxílio do professor ou de qualquer outro material escrito. 

As demais acontecem com o auxílio da professora e com sugestões de palavras possivelmente 

conhecidas pelos alunos. Segundo o Projeto Toda Força ao 1º. ano: 

(...) a atividade de sondagem representa uma espécie de retrato do processo do 
aluno naquele momento. E como esse processo é dinâmico e na maioria das 
vezes evolui muito rapidamente, pode acontecer de apenas alguns dias depois 
da sondagem os alunos terem avançado ainda mais (SÃO PAULO, 2006b, p 
35). 

No que se refere à avaliação da escrita, há cinco níveis de escrita dos alunos a serem 

detectados, a saber:  

• Silábica: é a utilização de grafismo e outros símbolos ou letras; 

• Escrita silábica sem valor sonoro convencional: quando se tem conhecimento 

limitado das letras do alfabeto e de sua forma gráfica. 

• Escrita silábica com valor sonoro: quando há o conhecimento de todas as letras 

do alfabeto e de sua forma gráfica. 

• Escrita silábico-alfabética: quando se estabelece relação entre fala e escrita e se 

utiliza uma letra para cada sílaba e às vezes mais letras. 

• Escrita alfabética: quando se estabelece relação com a escrita e são utilizadas 

as letras adequadas para cada palavra (SÃO PAULO, 2010, p. 49). 

O exercício de sondagem foi desenvolvido com os alunos sob coordenação da 

professora 1. Os dados apresentados referem-se ao número de alunos que concluíram o 1º. 
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ano em 2010. Não foram incluídos os 4 alunos que não finalizaram o ano letivo, segundo 

informação da professora. Os resultados das sondagens foram utilizados para avaliação do 

processo de alfabetização dos alunos observados nesta pesquisa. O quadro 7 é uma 

representação sintética da sondagem anual. Pode-se verificar que foi significativa a evolução 

da linguagem escrita no final do ano letivo de 2010. 

O código de cores, observado na legenda do quadro, mostra as fases da alfabetização, 

que vão do vermelho (primeira fase de alfabetização) até o verde (fase final de alfabetização), 

passando pelas cores laranja, amarela e azul, nesta ordem – fases silábicas. É possível associar 

algumas destas cores à organização do trânsito proporcionada pelos semáforos e, observando 

a tabela dos alunos, percebe-se que há fluxo organizado na evolução do conhecimento dos 

alunos.  
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Quadro 7: Sondagem do nível de alfabetização em relação à escrita dos alunos da turma da 
professora 2 

 Alunos Meses 

N Nome Fevereiro Abril Julho Setembro Dezembro 

1 Amanda SCVS SCVS SCVS S.A AL 

2 Ana Carolina P.S SCVS SCVS SCVS S.A 

3 André P.S P.S P.S SCVS SCVS 

4 Bruna S.A AL AL AL AL 

5 Bruno SCVS S.A AL AL AL 

6 Camille AL AL AL AL AL 

7 Daniel SCVS AL AL AL AL 

8 David AL AL AL AL AL 

9 Douglas SCVS S.A AL AL AL 

10 Gabriel F. P.S SSVS SCVS SCVS SCVS 

11 Gabriel R. SSVS SSVS S.A AL AL 

12 João SCVS SCVS SCVS SCVS SCVS 

13 Juan SCVS SCVS SCVS S.A AL 

14 Keven P.S P.S P.S SSVS SCVS 

15 Kevin P.S SCVS SCVS S.A AL 

16 Laiza P.S SSVS SCVS SCVS S.A 

17 Leticia S.A AL AL AL AL 

18 Lucas R. SCVS S.A S.A AL AL 

19 Macolin SSVS SCVS S.A AL AL 

20 Manuela A. P.S P.S SCVS S.A AL 

21 Manuela B. SSVS SCVS S.A AL AL 

22 Matheus Paz P.S SSVS SCVS SCVS SCVS 

23 Otávio S.A AL AL AL AL 

24 Radita SCVS SCVS SCVS AL AL 

25 Richard SSVS SCVS SCVS AL AL 

26 Sabrina SSVS S.A AL AL AL 

27 Vitor SCVS SCVS AL AL AL 

28 Vitoria P.S P.S SCVS S.A S.A 

29 Rodrigo SCVS SCVS S.A AL AL 

30 Tiago  SCVS S.A AL AL 

 

Legenda P.S pré-silábico 
 SSVS silábico sem valor sonoro 
 SCVS silábico com valor sonoro 
 S.A silábico alfabético 
 AL Alfabético 
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No Quadro 7, demonstram-se as fases da alfabetização alcançadas pelos alunos da 

Professora 1 no final do ano letivo de 2010. A turma concluiu o ano com a participação de 30 

alunos. Nesta turma, 22 alunos concluíram o período ainda na faixa etária de 6 anos 

completos e 8 alunos concluíram o 1º. ano com 7 anos de idade. 

Quadro 8: Evolução da Sondagem Mensal 

Meses Fevereiro Abril Julho Setembro Dezembro 

P.S 9 4 2 0 0 
SSVS 5 4 0 1 0 
SCVS 10 12 12 6 5 
S.A 3 4 6 5 3 
AL 2 6 10 18 22 

Total de alunos 29 30 30 30 30 
 

No quadro 8, demonstra-se a evolução da classe por meses com os respectivos avanços 

de cada categoria da fase de alfabetização. Vale ressaltar que o objetivo da professora 2 era 

alcançar o total de 30 alunos na fase de alfabetização, ou seja, que os alunos tivessem 

desenvolvido a capacidade de ler e escrever. Além disso, o modelo de sondagem está 

apresentado nas figuras de números 14 a 20, com os respectivos conteúdos avaliados, bem 

como a avaliação da professora 2. 

Os gráficos 1 a 5 foram elaborados com base nos relatórios de sondagem elaborados 

pela professora 2 e representam a evolução do processo de alfabetização do grupo de alunos 

durante o ano letivo de 2010. Convém ressaltar que os resultados da alfabetização não são 

restritos ao processo pedagógico vivenciado nesse ano, visto que se relacionam com outras 

bases de formação, como por exemplo a estimulação em relação à alfabetização na idade pré-

escolar e a participação integrada da família. 

 

Gráfico 1: sondagem de fevereiro   
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 Na primeira sondagem realizada no início do ano 

letivo de 2010, demonstra-se que 32% das crianças 

encontram-se na fase de alfabetização pré-silábica, 

ou seja, a utilização de grafismo e outros símbolos 

ou letras, sem a respectiva associação com palavras 

ou símbolos . 
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Gráfico 2: sondagem de abril   
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 Na segunda fase da sondagem observa-se uma 

diminuição de 17% na fase de alfabetização pré-

silábica, e um aumento de 14% na fase alfabética. A 

maioria, (41% das crianças) encontra-se na fase da 

escrita silábica com valor sonoro, quando há o 

conhecimento de todas as letras do alfabeto e de sua 

forma gráfica. 

Gráfico 3: sondagem de julho   
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 Na terceira fase da sondagem destaca-se um 

aumento de 12% de crianças alfabetizadas e uma 

queda de 7% nos índices pré-silábicos. Desaparece 

o indicador de crianças com escrita silábica sem 

valor sonoro convencional, quando se tem 

conhecimento limitado das letras do alfabeto e de 

sua forma gráfica. 

Gráfico 4: sondagem de setembro   
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 Na quarta fase da sondagem, constam 60% de nível 

alfabético, representando aproximadamente o dobro 

da fase anterior. Nesta fase desaparece o nível pré-

silábico. 

Gráfico 5: sondagem de dezembro   
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 Na quinta e última fase há um aumento significativo 

no nível alfabético, que passa a ser 73%, 

considerando que em fevereiro era de 7%. Houve 

também uma importante mudança nos níveis 

silábicos com valor sonoro e silábico sem valor 

sonoro. 
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Considerando que a meta estabelecida pela Secretaria Municipal de Educação de São 

Paulo é ter 100% dos alunos no nível alfabético no decorrer dos 2 primeiros anos da educação 

fundamental de nove anos, conclui-se que esta escola está desenvolvendo um trabalho 

progressivo de alfabetização, e assim tem probabilidade de atingir a meta. Vale ressaltar que 

há um estímulo da Secretaria da Educação Municipal para que os professores permaneçam 

nas salas de aula do 1º. e 2º. anos, conforme documento da Secretaria do Município de São 

Paulo:  

Alfabetizar 100% (cem por cento) dos alunos ao final de dois anos de 
escolaridade no ensino fundamental com duração de 8 (oito) anos ou 9 (nove) 
anos. (....) Os professores alfabetizadores do 1º. e 2º. ano do Ciclo I da 
educação fundamental com duração de 9 (nove) anos e do “Projeto Intensivo 
no Ciclo I - PIC” dos 3º. e 4º. anos farão jus à pontuação para fins de 
Evolução Funcional, desde que permaneçam em regência da classe/ turma 
durante o ano letivo e alcancem as metas previstas para o ano do Ciclo (São 
Paulo, 2010a) 

Em relação aos trabalhos de avaliações da alfabetização da turma da professora 2, 

foram realizados da seguinte maneira:  

“Pedimos para todos os alunos que guardem o material, deixando sobre a carteira 

apenas o lápis e a borracha, distribuímos folhas avulsas de papel e ditamos 4 palavras e uma 

frase. As palavras são ditas pausadamente.” (Profª 2) 

Os conteúdos das palavras e frases das 4 sondagens realizadas com os alunos da 

professora 2 foram: 

• Na 1ª. sondagem : apontador, caneta, lápis, azul e “O meu apontador é azul” 

• Na 2ª. sondagem : uniforme, torcida, copa, gol e “A copa será na África” 

• Na 3ª. sondagem : pescaria, fogueira, milho, sol e “A pescaria está divertida” 

• Na 4ª. sondagem : violeta, girassol, rosa, perfume e “A rosa perfuma o jardim” 

• Na 5ª. sondagem : panetone, brinquedo, sino, luz e “O natal é uma fase de paz” 

Foram selecionados 3 modelos das sondagens dos alunos do 1º. ano. O critério 

adotado para esta seleção foi a sondagem da aluna Camille, que foi avaliada como alfabética 

no início do ano e finalizou com a mesma avaliação, do aluno Kevin, que nas primeiras 

avaliações se manteve no nível pré-silábico e finalizou no nível alfabético e de João, que se 

manteve no mesmo nível valor nas 5 avaliações, ou seja, silábico com valor sonoro, conforme 

demonstrado a seguir: 
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Sondagens específicas de três alunos 

Sondagens do aluno João 

Figura 14: 1ª sondagem de João  Figura 15: 2ª sondagem de João 

 

 

 

Figura 16: 3ª sondagem de João  Figura 17: 4ª sondagem de João 

 

 

 

Figura 18: 5ª sondagem de João 
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Sondagens do aluno Kevin 

Figura 19: 1ª sondagem de Kevin  Figura 20: 2ª sondagem de Kevin 

 

 

 

Figura 21: 3ª sondagem de Kevin  Figura 22: 4ª sondagem de Kevin 

 

 

 

Figura 23: 5ª sondagem de Kevin 
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Sondagens da aluna Camille 

Figura 24: 1ª sondagem de Camille  Figura 25: 2ª sondagem de Camille 

 

 

 

Figura 26: 3ª sondagem de Camille  Figura 27: 4ª sondagem de Camille 

 

 

 

Figura 28: 5ª sondagem de Camille 

 

 

Considerando os trabalhos de sondagem que as crianças do 1º. ano realizaram sob 

comando da professora 2, cujas metas visam contemplar as seguintes perspectivas: práticas de 

comunicação oral, práticas de leitura e práticas de escrita (SÃO PAULO, 2010), pode-se  
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inferir que as metas não foram atingidas, uma vez que, como apresenta a sondagem, as 

crianças conseguem apenas escrever algumas palavras, sendo que algumas com ortografia 

errada e sem compreensão. Não se percebe ainda que as crianças reescrevam textos, como 

bilhetes ou cartas, de próprio punho ou ditando-os para o professor ou colegas da classe (SÃO 

PAULO, 2010). 
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CO�SIDERAÇÕES FI�AIS 

Este estudo teve como finalidade as inquietações provenientes da mudança da 

legislação educacional brasileira, decorrente da Lei 11.274/06, de 06 de fevereiro de 2006, 

(BRASIL, 2009), que ampliou a educação fundamental para nove anos, com a inserção 

obrigatória de alunos da faixa etária de 6 anos de idade, determinando que o ano de 2010 seria 

o prazo final para implantação da educação fundamental ampliada. Vale ressaltar que algumas 

escolas iniciaram a implantação da educação fundamental de nove anos logo após a 

publicação da lei, como revelou o levantamento das pesquisas. No município de São Paulo, a 

maioria das escolas iniciou em 2010, a exemplo da escola pesquisada.  

Para o Ministério da Educação, ao estruturar a instituição da educação fundamental de 

nove anos, tem-se como objetivo a melhoria das condições de igualdade e qualidade da 

educação básica, pois com o ingresso mais cedo no sistema de ensino todas as crianças terão 

mais tempo para o desenvolvimento da aprendizagem de alfabetização e letramento.  

No que tange às discussões acerca das políticas públicas educacionais, faz-se 

necessário ressaltar que, apenas à luz da legislação, a análise será sempre parcial, porque a 

escola, local onde ocorre o trabalho dos professores com as crianças, é formada no cotidiano a 

partir de uma rede complexa de atividades, comportamentos e atitudes, tanto da equipe de 

professores e alunos, como de familiares. 

Dessas inquietações referentes às mudanças, surgiu a questão central sobre a maneira 

como se realiza a educação das crianças na escola, em especial sobre o trabalho do professor 

na sala de aula do 1º. ano da educação fundamental de nove anos, considerando a 

preocupação com a passagem da educação infantil para a educação fundamental, de modo a 

respeitar os aspectos do desenvolvimento infantil global esperado para a criança de seis anos 

de idade. 

Para responder a tal questionamento, esta pesquisa teve como objetivo investigar o 

trabalho educativo da escola fundamental, em especial o trabalho do professor da sala de aula 

de 1º. ano atual, para identificar quais são as características desse atendimento e se atende ao 

que se espera para a faixa etária das respectivas crianças. 

A hipótese aventada foi a de que as modificações exigidas pela legislação para atender 

ao necessário desenvolvimento global das crianças desta faixa etária não são realizadas em 
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sua totalidade, por fatores como condições de trabalho e infraestrutura da escola e condições 

de formação dos agentes da escola. 

Este trabalho, portanto, teve como objetivo geral, a partir da ampliação da educação 

fundamental, investigar sobretudo como o trabalho do professor de sala de aula de 1º. ano 

atual é desenvolvido, cotejando-o com as características afetivas, cognitivas e sociais da faixa 

etária de seis anos de idade. Para atender às demandas do objetivo, foram utilizados os 

conceitos fundamentais da teoria walloniana. 

Atuar pedagogicamente, segundo o referencial adotado, é saber que a construção do 

conhecimento não ocorre de forma homogênea e nem sempre no ritmo esperado para um 

grupo de crianças da mesma idade. A faixa dos seis anos de idade deveria ser ponto de 

referência fundamental para a adequação ou a reorganização do plano pedagógico do 1º. ano 

da educação  fundamental.  

A partir desse entendimento e de acordo com os resultados possíveis, ao cotejar os 

dados e os conceitos teóricos priorizados para esse estudo, apresentei os encaminhamentos 

propostos na escola analisada para receber as crianças de seis anos no ano letivo de 2010, data 

limite para que as escolas do município de São Paulo se adequassem à portaria CME/CEE nº 

04/06. 

O termo alfabetização não foi, pelo menos a princípio, o tema da pesquisa, porém vale 

ressaltar que há uma parte significativa da intenção da equipe da escola, começando pela 

posição da diretora quando questionada sobre o perfil do professor para assumir a sala do 1º 

ano: determinou-se que seria a professora com experiência com turmas da 1ª. série da 

educação fundamental de oito anos, uma vez que se faz necessário, durante o ano letivo, 

alfabetizar no 1º. ano. Tal preocupação foi verificada desde o primeiro dia da aula pela 

professora da sala de aula 

Considerando que a meta estabelecida pela Secretaria Municipal de Educação de São 

Paulo é ter 100% dos alunos no nível alfabético no decorrer dos 2 primeiros anos do ensino 

fundamental de nove anos, conclui-se que esta escola está desenvolvendo um trabalho 

progressivo de alfabetização. Assim, espera ter a probabilidade de atingir a meta. Vale 

ressaltar que há um estímulo da Secretaria da Educação Municipal para que os professores 

permaneçam nas salas de aula dos 1º. e 2º. anos, conforme documento da Secretaria do 

Município de São Paulo. 
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As informações referentes à escola pesquisada apontam duas constatações 

importantes: a primeira se refere ao planejamento pedagógico e revela que a instituição está 

substantivamente inserida na lógica da educação fundamental, reconhecendo, de modo suave, 

estar em processo de adaptação para receber as crianças de seis anos, pois suas atividades 

pedagógicas estão voltadas para a alfabetização; inclusive porque esses alunos de seis anos, 

agora no 1º. ano, participarão da Provinha Brasil, avaliação externa que mede a proficiência 

de aprendizagem dos alunos neste ano de 2011. 

A segunda traz aspectos a respeito da estrutura física da escola. Apesar de informar 

que o prédio passou por reformas, entre 1999 e 2000, que melhoraram o aspecto físico do 

prédio, as únicas mudanças realizadas em 2010 se referem ao nome da escola e ao número de 

turnos com que passa a funcionar. Na fala da diretora, esta considera que a escola está 

organizada e possui recursos de boa qualidade, mas não foi organizada para crianças da faixa 

etária de seis anos, o que pode gerar alguns desconfortos, por exemplo, carteiras que não 

permitem que alguns alunos alcancem o chão. 

As atividades lúdicas também parecem prejudicadas, pois a escola não possui parque 

de recreação e, durante o período observado, as atividades cotidianas eram sistematizadas 

para o desenvolvimento da leitura e da escrita; não havia programação prevista no 

planejamento da professora que incluísse jogos, brincadeiras ou mesmo espaço para outros 

tipos de socialização. 

De outra perspectiva, o trabalho das professoras é perpassado por duas orientações: as 

institucionais e as pedagógicas. Por um lado, o professor é orientado a desenvolver seu 

trabalho com base em um projeto institucional que prevê uma evolução funcional para os 

docentes que alfabetizarem todos os alunos de sua turma e que se dispuserem a permanecer 

com eles nos 1º. e 2º. anos da educação fundamental, o que os leva, obviamente, a buscar tais 

objetivos por desejarem alcançar uma meta que os beneficiará em suas carreiras e que será 

comprovada pela avaliação externa da Provinha Brasil.  

De outro lado, a proposta pedagógica da escola corrobora com tais perspectivas, e 

deixa o trabalho do professor atrelado a tais objetivos; portanto, às próprias condições 

objetivas em que o professor realiza seu trabalho. Estas impedem traços de um trabalho 

autônomo e tornam o professor um executor da política institucional privilegiada pela escola. 

Diante do exposto, é possível afirmar que o trabalho da professora não considera os 

aspectos afetivo, cognitivo e motor da criança de seis anos que se insere agora no 1º. ano da 
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educação fundamental. E mais, este não atendimento de tais especificidades se dá por motivos 

que estão acima de suas escolhas pessoais e profissionais. Estas se pautam pela sua 

experiência e pela cultura da escola, que tenta sempre alfabetizar as crianças no 1º. ano 

(mesmo aos sete anos) e não vem conseguindo. 

As condições de realização de seu trabalho já estão dadas, a saber: o prédio é pouco 

adaptado para receber esses alunos e não atende de maneira adequada às necessidades dessas 

crianças. Em relação ao trabalho desenvolvido por ela, este está ainda mais de antemão 

pautado em objetivos que não preveem o desenvolvimento global da criança de seis anos, nem 

em seus aspectos físicos, sociais e emocionais, nem mesmo quanto ao conhecimento, pouco 

relevado no dia a dia em função do mecanismo. 

Portanto, a análise dos dados aponta para uma passagem brusca da criança da 

educação infantil para a educação fundamental, sem as reservas necessárias para garantir seu 

pleno desenvolvimento, o que leva a concluir que na letra da lei as mudanças são ideais, mas, 

diante das condições objetivas, a realidade mostra outra face: há sempre um hiato, uma 

demora para sua efetivação em detrimento da formação do alunado. Esta, em lugar de ser 

plena, mostra-se sobretudo marcada pelo controle, pela necessidade de domínio mais explícito 

de rotinas e espaços muito marcados, revelando traços sedimentados da cultura escolar, 

presentes nos estudos anteriores e na própria experiência das professoras. 

Como conclusão da referente pesquisa, com base nas observações do cotidiano da 

rotina escolar que se sobrepõe à necessidade dos professores no processo de desenvolvimento 

da linguagem escrita e da leitura, há claramente a intenção, desde os primeiros dias de aula do 

ano letivo, de desenvolver atividades voltadas para a sistematização da alfabetização e com 

poucos momentos de atividades motoras. Pode-se dizer que as atividades em que as crianças 

tiveram a oportunidade de se movimentar se resumem em dois momentos específicos: nos 

recreios e nas aulas de Educação Física, o que leva a confirmar a hipótese exposta, pois essas 

duas circunstâncias são, em si mesmas, não planejadas pela escola e a última é decorrente de 

sua própria característica central. 
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Anexo 1: Trabalhos Acadêmicos sobre o educação fundamental de nove anos e educação 

fundamental de oito anos. 

Pesquisadoras Título do trabalho 
Tema do 

Trabalho 
M/D 

Universidade / 

Instituição 

Estado da 

Pesquisa 

Evento  

Ano 

BARBOSA, Mara 
Silva Paes 

A Implementação do 1º 
Ano do Ensino 

Fundamental de nove 
anos: Estudo de uma 

Experiência  

Alfabetização e 
visão docente  

M 
Universidade 

Católica – Dom 
Bosco 

Mato Grosso 
do Sul  

CAPES 
2009 

BORDIGNON, 
Josiane Tomasella  

A prática de professores 
em relação à leitura e à 
escrita com alunos que 
ingressam aos seis anos 
de idade no Ensino 

Fundamental.  

Alfabetização e 
trabalho do 
professor 

M 

Universidade Est. 
Paulista Júlio de 

Mesquita 
Filho/Rio Claro  

São Paulo   CAPES 
2009 

RANIRO, Caroline 

Um Retrato do Primeiro 
ano do Ensino 

Fundamental: o que 
revelam as crianças, 
pais e professores.  

Visão do 
professor, das 
crianças e dos 

pais 

M 

Universidade Est. 
Paulista Júlio de 

Mesquita 
Filho/Rio Claro 

São Paulo  CAPES 
2009 

CAPUCHINHO, 
Alessanda de 

Oliveira  

Os sentidos e 
significados produzidos 
pelo professor sobre o 
ensino fundamental de 

nove anos.  

Sentidos e 
significados 

produzidos pelo 
professor 

M 

Pontifícia 
Universidade 
Católica de São 

Paulo 

São Paulo   CAPES 
2008 

CRUCINEL, 
Cristina L. 
Calicchio G.  

Políticas para educação 
obrigatória: o ensino 
fundamental com 9 
anos de duração 

Análise da 
legislação 

M 
Universidade 
Estadual de 
Campinas  

Minas Gerais  CAPES 
2009 

DANTAS, 
Angelica Guedes   

Ensino fundamental de 
nove anos no Distrito 

Federal: reflexões sobre 
a inserção de crianças 
de seis anos no ensino 
público e a atuação 

docente. 

Trabalho do 
professor 

M 

Universidade de 
Brasília - 

processos de 
desenvolvimento 
humano e saúde 

Distrito 
Federal 

CAPES 
2009 

FONTES, Valeria 
Longobardo 

A escola de 9 anos, 
características e 

impactos por meio de 
representações 

parentais: um estudo na 
Rede Municipal de 

Ensino de Araraquara.  

Contexto 
familiar 

M 

Pontifícia 
Universidade 
Católica de São 

Paulo 

São Paulo  PUC-SP 
2009 

MOYA, Doris de 
Jesus Lucas   

 A criança de seis anos 
de idade no Ensino 

Fundamental: Práticas e 
Perspectiva 

Transição da 
Educação 

Infantil para o 
EnsinoFundame

ntal 

M 
Universidade 
Estadual de 
Maringá  

Paraná   
CAPES 
2009 

 MORO, Catarina 
de Souza   

Ensino Fundamental de 
9 anos: O que dizem as 

Visão dos 
professores 

D 
Universidade 

Federal do Paraná 
Paraná   

CAPES 



 

professoras do 1º ano. 2009 

OLIVEIRA, 
Luciene Paiva 

Alves de 

Práticas para o controle 
do corpo no início do 
Ensino Fundamental: 

Entre a 
disciplinarização e não 

disciplinarização.  

Disciplinarizaçã
o e controle do 

corpo  
M 

Pontifícia 
Universidade 
Católica de São 

Paulo 

São Paulo 
PUC-SP 
2001 

SILVA, Rute 

A Implantação do 
Ensino Fundamental de 
9 anos e seus efeitos 
para a Educação 

Infantil: Um estudo em 
municípios 
catarinenses,.  

Impactos na 
Educação 
Infantil 

M 
Universidade 

Federal de Santa 
Catarina  

Santa 
Catarina 

CAPES 
2009 

ZATTI, Alexandra 
Tagata  

Ensino Fundamental de 
9 anos: Implicações na 
formação do professor 
para o atendimento à 

infância.  

Formação dos 
professores 

M 
Universidade de 
Passo Fundo   

Santa 
Catarina  

CAPES 
2009 

ZINGARELLI, 
Joice Eliete Boter  

A ampliação do ensino 
fundamental de nove 

anos na escola pública e 
na escola privada: a 

experiência de 
Araraquara.  

Ensino e 
Aprendizagem 

M 
Universidade 
Federal de São 

Carlos 
São Paulo  

CAPES 
2009 

STOLF, Jociane 

As práticas de leitura e 
de escrita nas séries 
inicias do Ensino 
Fundamental  

Alfabetização M 
Universidade 
Regional de 
Blumenau 

Santa 
Catarina 

XV 
ENDIPE 
2010 

MEDEIROS, 
Gabriela 

As tranformações da 
prática alfabetizadora a 
partir da implantação 
do ensino fundamental 

de nove anos. 

Alfabetização e 
trabalho do 
professor 

D 
Universidade 

Federal de Pelotas 
Rio Grande 

do Sul 

XV 
ENDIPE 
2010 

MOTTA,Flávia 

 Transições e rupturas 
na passagem da 

Educação Infantil ao 
Ensino Fundamental. 

Transição da 
Educação 

Infantil para o 
EnsinoFundame

ntal 

D 
Universidade 

Federal do Rio de 
Janeiro 

Rio de 
Janeiro 

XV 
ENDIPE 
2010 

MONTEIRO, 
Maria Iolanda 

Práticas alfabetizadoras 
e suas relações com o 
rendimento escolar dos 

alunos 

alfabetização M 

Universidade Est. 
Paulista Júlio de 

Mesquita 
Filho/Rio Claro  

São Paulo 
UNESP 
2000 

MOLINARI, 
Simone Garbi 

Santana  

Escolhas didáticas de 
uma professora 
alfabetizadora 

Alfabetização e 
trabalho do 
professor 

M 

Pontifícia 
Universidade 
Católica de São 

Paulo 

São Paulo 
PUC-SP 
2010 

FOINA, Luciana 
de Mello Gomide 

O primeiro ano na 
escola  

Alfabetização e 
trabalho do 
professor 

D 

Pontifícia 
Universidade 
Católica de São 

Paulo   

São Paulo 
PUC-SP 
1989 

BARBOSA, 
Míriam Xavier 

Organização do tempo 
escolar: práticas de 

Alfabetização e 
trabalho do 

D 
Pontifícia 

Universidade 
Pernambuco 

ENDIPE 



 

alfabetização em 
turmas do 1º ano do 

Recife/PE 

professor Católica de 
Pernambuco 

2010 

BRUNETTI, 
Gisele Camilo 

O trabalho docente face 
ao atendimento da faixa 

etátia de 6 anos no 
ensino fundamental: um 

estudo a partir das 
manifestações de um 
grupo de professoras 
alfabetizadoras no 

município de 
Araraquara 

Alfabetização e 
trabalho do 
professor 

M 

Universidade 
Estadual Paulista 

– UNESP – 
Araraquara  

São Paulo UNESP 
2007 

 



 

Anexo 2: Questionário 

Projeto de pesquisa sobre a implantação do Ensino Fundamental de 9 anos 

Estamos fazendo uma investigação sobre a implantação do Ensino Fundamental de 9 

anos. Sendo assim, tais respostas são de grande valia para este levantamento. Ressaltamos que 

este questionário é anônimo e secreto. É importante que você responda a todas as questões 

propostas, pois desta forma você contribuirá para que tenhamos mais informações sobre esse 

assunto. 

Agradecemos a sua colaboração. 

QUESTIONÁRIO A SER RESPONDIDO PELAS PROFESSORAS: 

 



 

PARTE 1 
As questões 01 a 20 são relativas à identificação 
pessoal a sua infância. Por favor, marque X 
conforme o enunciado acrescentando alguma 
informação quando solicitado: 

 
1.Idade (em anos completos): (_________) 
 
2.Sexo:  (   ) Feminino   (   ) Masculino 
 
3. Cidade onde mora: (________________) 
 
4. Cidade em que nasceu: (nome da cidade e Estado) 
(_________________________) 
 
5.Com relação a sua permanência na cidade, assinale: 
(   ) Sempre morou na mesma cidade 
(   ) Morou em outra(s) cidade(s).  
Qual (is): 
__________________________________________ 
 
6. Estado civil: 
(   ) Solteiro(a) 
(   ) Casado(a) 
(   ) Mora com o companheiro(a) 
(   ) Divorciado(a) 
(   ) Separado(a) 
(   ) Viúvo(a) 
(   ) Outro. Especifique: _______________________ 
 
7. Você tem filhos? 
(   ) Sim. Quantos? __________ 
(   ) Não – Passe para a pergunta 10 
 
8. Você tem filhos em idade escolar? 
(   ) Sim. Quantos? _________________ 
(   ) Não – Passe para a pergunta 10 
 

 

9. Que tipo de estabelecimento 

 de ensino eles frequentam? 
(   ) Público 
(   ) Privado laico 
(   ) Privado religioso 
 
10. Você tem irmãos/irmãs? 
(   ) Sim. Quantos? ___________ 
(   ) Não 
 

11. Você é o 1º, 2º, 3º,... filho(a)? Escreva no espaço a 
posição de nascimento que você ocupa: 
(____________________) 
 

12. Quem vive em sua casa? (por favor, marque todas 

as opções que correspondam à sua realidade): 
(   ) Sozinho 
(   ) Com o parceiro/esposa 
(   ) Com os filhos próprios 
(   ) Com os filhos de seu parceiro/parceira 
(   ) Com o pai 
(   ) Com a mãe 
(   ) Com os irmãos próprios  
(   ) Irmãos de seu parceiro/parceira 
(   ) Sogro 
(   ) Sogra 
(   ) Outro familiar 
(   ) Outro não familiar 

13. Quantas pessoas vivem em sua casa (contando com 
você)? (__________________) 
14. Quem é o principal provedor de sua família? 
(________________________________________) 
 
15. Qual é a renda mensal de sua família em salários 

mínimos? (R$ 380,00) 
(   ) Nenhuma renda 
(   ) Até 1 salário mínimo 
(   ) Até 3 salários mínimos 
(   ) Até 6 salários mínimos 
(   ) Até 9 salários mínimos 
(   ) Mais de 10 salários mínimos 
 
16. Como você classifica o seu nível socioeconômico 

atualmente? 
(   ) Alto 
(   ) Médio Alto 
(   ) Médio 
(   ) Médio Baixo 
(   ) Baixo 
(   ) Não sabe 
Justifique sua resposta: 
______________________________________________
____ 
______________________________________________
______________________________________________
________ 
 
17. Você considera sua família pobre? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
18. Como avalia sua situação social e econômica hoje 

com relação à de seus pais quando você era criança? 
(   ) Melhor 
(   ) Igual  
(   ) Pior 
(   ) Não sabe 
 

19. Assinale com X apenas as opções que configuram 

sua moradia atualmente: 
a) (   ) Casa    (   ) Apartamento 
b) (   ) Própria   (   ) Alugada  (   ) Cedida pela firma ou 
por quartel 
c) (   ) Alvenaria   (   ) Madeira 
d) (   ) Localizada no bairro   (   ) Localizada no centro 
e) Banheiros: (   ) tem 01  (   ) tem 02   (   ) Tem mais de 
02 
f) Quartos: (   ) tem 01  (   ) Tem 02    (   ) Tem mais de 
02 
g) (   ) Tem rua asfaltada 
h) (   ) Tem serviço de eletricidade 
i)  (   ) Tem água corrente da torneira 
j)  (   ) Possui rede de esgoto 
l)  (   ) Tem serviço de correio 
 
20.Assinale com X as afirmativas que mais se 

aproximam de sua realidade na infância e 

adolescência: ( Por favor, marque todas as opções que 

correspondam à sua realidade): 
(  ) Minha família participava frequentemente de igreja 
e/ou grupo religioso. 
(  ) Eu tinha acesso a livros, revistas e jornais 
frequentemente em minha família. 
(   ) Eu brincava frequentemente com jogos (quebra-
cabeça, xadrez e damas). 



 

(   ) Eu tinha contato com a leitura frequentemente. 
(   ) Eu brincava com palavras cruzadas frequentemente. 
(   ) Eu frequentava bibliotecas. 
(   ) Minha família tinha condições financeiras de 
frequentar teatros, cinemas. 
(   ) Minha família tinha condições financeiras de 
frequentar clubes. 
 
(  ) Minha família tinha condições financeiras de comprar 
livros, revistas e jornais. 
(   ) Minha família tinha condições financeiras de 
comprar jogos (quebra-cabeça, xadrez e damas). 
 

Parte 2 

As questões 21 a 26 são relativas à sua 
escolarização. Por favor, marque X conforme o 
enunciado, acrescentando alguma informação, 
quando solicitado. 
 
21. Assinale com X o estabelecimento de ensino em 

que você estudou a maior parte do tempo de sua 

escolarização no Ensino Fundamental e ensino Médio 
 

Estabelecimento 

De Ensino 

Ens. 

Fund. 

Ens. 

Méd. 

Público   
Privado Laico   
Privado religioso   
 
22. Assinale com X o período em que você estudou a 

maior parte do tempo de sua escolarização n Ensino 

Fundamental e Ensino Médio: 
 

Sistemas Ens. 

Fund. 

Ens. 

Méd. 

Matutino   
Vespertino   
Noturno   
 
23. Assinale com X o sistema de ensino em que você 

estudou a maior parte do tempo de sua escolarização 

no Ensino Fundamental e Ensino Médio: 

 

Sistema Ens. 

Fund. 

Ens. 

Méd. 

Sistema regular de ensino   
Sistema supletivo ou EJA   
 

24. Das disciplinas cursadas no Ensino Fundamental 

até o Médio assinale apenas duas, sendo (1) a 

disciplina que você mais gostava e (2) aquela que você 

não gostava: 
(   ) Língua Portuguesa 
(   ) Matemática 
(   ) Ciências 
(   ) Biologia 
(   ) Química 
(   ) Física 
(   ) História 
(   ) Geografia 
(   ) Artes 
(   ) Educação Física 
(   ) Ensino Religioso 
(   ) Língua Estrangeira 
 
25. Das disciplinas cursadas no Ensino Fundamental 

até o Médio assinale apenas duas, sendo (1) a 

disciplina que você tinha dificuldade e (2) aquela que 

você tinha muita facilidade: 
(   ) Língua Portuguesa 
(   ) Matemática 
(   ) Ciências 
(   ) Biologia 
(   ) Química 
(   ) Física 
(   ) História 
(   ) Geografia 
(   ) Artes 
(   ) Educação Física 
(   ) Ensino Religioso 
(   ) Língua Estrangeira 
 
26. Assinale com X as opções que condizem com sua 

realidade: 
a) Seus pais eram exigentes com relação à sua nota? 
(   ) Não 
(   ) Sim 
 
b) Você sempre estudou na cidade em que mora? 
(   ) Não 
(   ) Sim 
 
c) Você ficou retido em alguma série? 
(   ) Não 
(   ) Sim. Em qual(is)? _______________________ 
 

Observações dos respondentes: 
Explicite neste espaço algo que queira complementar 
com relação a alguma resposta, identificando o número 
da questão: 
 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
________________ 
 

Parte 3 

As questões 27 e 28 são relativas à sua formação e 
atuação profissional. Por favor, marque X conforme 
o enunciado e acrescentando alguma informação 
quando solicitado: 
 
27. Assinale com x as opções que condizem com sua 

realidade com relação à sua formação profissional: 
a) Você cursou o Magistério ou CEFAM no Ensino 

Médio? 
(   ) Não 
(   ) Sim – Ano de início: _____________ 
 
-Ano de Conclusão: ________________ 
 
-Instituição: _______________________ 
 
- Cidade: _________________________ 
 
b) Você possui nível superior? 
(   ) Não. Por que não fez? ____________ 



 

(   ) Sim   
(   ) Está cursando:  
- Nome do Curso: ____________________ 
 
Ano de início: _____________ 
 
-Ano de Conclusão: ________________ 
 
-Instituição: _______________________ 
 
- Cidade: _________________________ 
 
c) Você possui curso de pós-graduação? 
(   ) Não 
(   ) Sim  
(   ) Está cursando: 
 - Nome do Curso: ____________________ 
 
- Modalidade: (   ) Especialização 
 (   ) Mestrado 
 (   ) Doutorado 
 
Ano de início: _____________ 
 
-Ano de Conclusão: ________________ 
 
-Instituição: _______________________ 
 
- Cidade: _________________________ 
 
d) Ser professor foi sua opção? 
(   ) Sim 
(   ) Não. Justifique: ____________________ 
 
e) Você gostaria de ter feito outro curso? 
(   ) Não 
(   ) Sim  - Qual? ______________________ 
 - Por que não fez? ____________________ 
f) Na sua família há alguém que é professor? 
(   ) Não. 
(   ) Sim. Quem? _____________________ 
g) Alguém teve influência em sua opção pela 

pedagogia? 
(   ) Não 
(   ) Sim. Quem? ______________________ 
 
28. Responda as questões abaixo sobre a sua atuação 

profissional: 
a) Quantos anos você tem como professor? ( em anos 

completos) (___) 
b) Qual é a sua situação funcional na rede de ensino em 

que atua? 
(______________________________) 

c)  Que série você lecionou a maior parte do seu tempo 
como docente:  
(______________________________) 

d) Em qual(is) série(s) você atua no momento: 
(________________) 

e) Quem determinou a escolha das séries atuais? 
(   ) Você 
(   ) Coordenador/Diretor 
(   ) Outros. Especifique: 
(____________________________) 
f) Em qual(is) turno(s) você trabalha como professor? 

(Assinale as várias opções nas quais você se 
encaixa) 

(   ) Matutino 

(   ) Vespertino 
(   ) Noturno 
g) Em qual(is) instituições de ensino você trabalha? 

(Assinale as várias opções nas quais você se 
encaixa) 

(   ) Municipal 
(   ) Estadual 
(   ) Particular Laico 
(   ) Particular Religioso 
h) Você desempenha outra atividade remunerada além 

da docência? ( manicure, venda de roupas e/ou 
cosméticos, etc.) 

(   ) Não 
(   ) Sim. Qual(is)? ________________ 
i) Você desempenha outra atividade remunerada além 

da docência? ( manicure, venda de roupas e/ou 
cosméticos, etc.) 

(   ) Não 
(   ) Sim. Qual(is)? ________________ 
 
Observação dos respondentes: 
 
Explicite neste espaço algo que queira complementar 
com relação a alguma resposta, identificando o número 
da questão: 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
_________________________ 

Parte 4 

As questões 29 até 36 têm como objetivo obter 
informações acerca da escolarização e profissão dos 
seus pais, avós e cônjugues para quem for casado ou 
vive com companheiro(a).Responda marcando um 
“X” para cada membro da sua família 

 

29. Até que faixa de escolaridade seus familiares 

estudaram: 

ESCOLARIDADE 

C 
Ô 
N 
J 
U 
G 
U 
E
* 
 

P
A
I 

A
V
Ô
 
P
A
T
E
R
N
O 

A
V
Ó 
 
P
A
T
E
R 
N 
A 

M
Ã
E 

A
V
Ô
 
M 
A
T
E
R 
N 
O 

A
V
Ó 
 
M
A
T
E
R 
N
A 

Não estudou        
1ª a 4ª série Incompleta        
1ª a 4ª série Completa        
5ª a 8ª série Incompleta        
5ª a 8ª série Completa        
2º grau Incompleto        
2º grau Completo        
Ensino Superior Incompleto        
Ensino Superior Completo        
Pós-Graduação – Especialização        
Pós-Graduação – Mestrado        
Pós-Graduação – Doutorado        
Não Sabe        
*Para respondentes que são casados(as) ou vivem com 



 

companheiro(a). 
 
 
30. Estabelecimento de ensino em que seus familiares 

estudaram a maior parte do tempo: 

ESTABELECIMENTO 

C 
Ô 
N 
J 
U 
G 
U 
E
* 
 

P
A
I 

A
V
Ô
 
P
A
T
E
R
N
O 

A
V
Ó 
 
P
A
T
E
R 
N 
A 

M
Ã
E 

A
V
Ô
 
M 
A
T
E
R 
N 
O 

A
V
Ó 
 
M
A
T
E
R 
N
A 

Não estudou        
Instituição Pública        
Instituição Privada        
Instituição Pública e 
Privada 

       

Não Sabe        
*Para respondentes que são casados(as) ou vivem com 
companheiro(a). 
 
31. Período em que seus familiares estudaram a maior 

parte do tempo: 

PERÍODO 

C 
Ô 
N 
J 
U 
G 
U 
E
* 
 

P
A
I 

A
V
Ô
 
P
A
T
E
R
N
O 

A
V
Ó 
 
P
A
T
E
R 
N 
A 

M
Ã
E 

A
V
Ô
 
M 
A
T
E
R 
N 
O 

A
V
Ó 
 
M
A
T
E
R 
N
A 

Não estudou        
Período Matutino        
Período Noturno        
Período Matutino e 
Vespertino 

       

Não Sabe        
*Para respondentes que são casados(as) ou vivem com 
companheiro(a). 
 
32. Sistema de ensino em que seus familiares 

estudaram a maior parte do tempo: 

SISTEMA DE ENSINO 

C 
Ô 
N 
J 
U 
G 
U 
E
* 
 

P
A
I 

A
V
Ô
 
P
A
T
E
R
N
O 

A
V
Ó 
 
P
A
T
E
R 
N 
A 

M
Ã
E 

A
V
Ô
 
M 
A
T
E
R 
N 
O 

A
V
Ó 
 
M
A
T
E
R 
N
A 

Não estudou        
Sistema Regular        
Sistema Supletivo        
Não Sabe        
*Para respondentes que são casados(as) ou vivem com 
companheiro(a). 

33. Qual o trabalho exercido por seus familiares: (se 

aposentado no momento especifique em que 

trabalhava) 

TRABALHO EXERCIDO 
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Não trabalha        
Do lar (dona de casa)        
Trabalha em casa em serviços: 
costura, cozinha, aulas particulares 

       

Trabalhador informal (sem carteira 
assinada) 

       

Profissional liberal, professor ou 
técnico de nível superior 

       

Funcionário público do governo 
federal, estadual ou município ou 
militar 

       

No comercio, banco, transporte ou 
outros serviços 

       

Na indústria         
Na agricultura, no campo, em 
fazenda ou pesca 

       

Não sabe        
*Para respondentes que são casados(as) ou vivem com 
companheiro(a). 
 
34. Quantidade de irmãos que seus familiares 

possuem: 

QUANTIDADE DE IRMÃOS 
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Não tem irmãos        
Tem 1 irmão(a)        
Tem 2 irmãos(as)        
Tem 3 irmãos(as)        
Tem 4 irmãos(as)        
Tem 5 irmãos(as)        
Mais de 6 irmãos(as)        
Não sabe        
*Para respondentes que são casados(as) ou vivem com 
companheiro(a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

35. Posição de nascimento de seus familiares: 

POSIÇÃO DE NASCIMENTO 
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Filho único        
É o primeiro filho(a)        
É o segundo filho(a)        
É o terceiro filho(a)        
É o quarto filho(a)        
É o quinto filho(a)        
É último  filho(a)        
Não sabe        
*Para respondentes que são casados(as) ou vivem com 
companheiro(a). 
 
36. Assinale as atividades artísticas que seus 

familiares praticam ou praticaram e/ou aprendem ou 

aprenderam: 

ATIVIDADES ARTÍSTICAS  
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Música        
Dança        
Escritor(a) Literatura        
Pintura/Escultura        
Artesanato        
Teatro        
Não sabe        
*Para respondentes que são casado (as) ou vivem com 
companheiro(a). 
 

Parte 5 

As questões 37 até 43 têm como objetivo obter 
informações acerca de sua vivência com o 1º ano 
especificamente. Responda marcando um X conforme o 
enunciado e acrescentando alguma informação, quando 
solicitado. 
 
37.Você já atuou com a faixa etária de 6 anos, antes 

implantação do Ensino fundamental de 9 anos? 
(   ) Sim. Quanto tempo? ___________________ 
(   ) Não 
 
38. Para atuar com a faixa etária de 6 anos, você 

participou de alguma capacitação? 
 (   ) Sim. Qual (is)? 
(_____________________________________________
______________________________________________
_____________________________________ 
 

(   ) Não 
 
39. Caso a questão 38 seja positiva,  a capacitação que 

você recebeu foi suficiente? 
 (   ) Sim.  
 (   ) Não 
 
40. Fa sua opinião, as crianças de 6 anos estão aptas 

para serem alfabetizadas? 
 (   ) Sim.  
 (   ) Não. 
Qual(is)motivos?________________________________
________________________________________ 
______________________________________________
________________________________________ 
 
41. Você recebeu orientações de práticas educativas 

que auxiliam o processo de alfabetização? 
 (   ) Sim.  
 (   ) Não 
 
42. Os conteúdos pedagógicos são excessivos para as 

crianças de seis anos de idade? 
 (   ) Sim.  
 (   ) Não 
 
43. Assinale com um  x os aspectos que houve 

mudanças em relação ao 1º ano:  
(   ) Espaço físico. Qual (is)?  
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 
 (   ) Material pedagógico. Qual (is)? 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 
 (   ) Atividades lúdicas. Qual (is)? 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 
 (   ) Professores/Auxiliares. O quê? 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 
(   ) Avaliação. Como?  
___________________________________________ 
___________________________________________  
 

Parte 6 

As questões 44 até 51 têm como objetivo obter 
informações acerca de suas práticas culturais. 
Responda marcando um X conforme o enunciado e 
acrescentando alguma informação, quando solicitado. 
 

44. Ordene os tipos de programas de rádio, 

assinalando apenas duas opções, sendo (1) Ouve mais 

(2) Fão ouve 
(   ) Musical 
(   ) Informativo (noticiários) 
 
45. Ordene os tipos de programas televisivos, 

assinalando apenas duas opções, sendo (1) Mais assiste 

(2) Fão assiste 
(   )Novelas, seriados, minisséries 
(   ) Informativos e noticiários 
(   ) Variedades, humorístico 
(  .)Documentários 



 

(   ) Esportes 
(   ) Filmes 
(   ) Reality shows (Big Brother, etc.) 
(   ) Religiosos 
- Escreva o nome do programa de TV que você mais 

assiste: ___________________________ 
46. Indique marcando um x nas associações ou 

instituições que você frequenta: (Por favor, marque 

todas as opções que correspondem sua realidade): 
(   ) Clube. Qual?________________________________ 
(   ) Instituição religiosa. 
Qual? _______________________________ 
(   ) Comunidade  de bairro 
(   ) Centro Cultural 
(   ) Associação sindical 
(   ) Grêmio/Movimento Estudantil 
(   ) Partido político 
(   ) Associação de ecologistas ou de direitos humanos 
(   ) Associação de ajuda solidária (Rotary club, 
Lions,etc) 
(   ) Cooperativas 
 
 

47.Assinale com X apenas as atividades que você  

realiza com frequência: (Por favor, marque todas as 

opções que correspondem sua realidade): 
(   ) Assiste televisão 
(   ) Ouve rádio 
(   ) Estuda ou toca algum instrumento musical. 
Qual? _________________________ 
(   ) Escreve em seu computador 
(   ) Ouve música em sua casa 
(   ) Lê jornal. Qual? _________________________ 
(   ) Lê revistas. Qual? ________________________ 
(   ) Faz ginástica, esporte ou alguma atividade física 
(   ) Utiliza correio eletrônico 
(   ) Navega na internet 
(   ) Participa de listas de discussão na internet 
(   ) Lê livro. 
 

48. assinale X apenas as atividades que você realiza 

com frequência: (Por favor, marque todas as opções 

que correspondem sua realidade): 
(   ) Estuda ou toca algum instrumento musical.  
Qual? __________________ 
(   ) Lê revistas. Qual? ________________________ 
(   ) Faz ginástica, esporte ou alguma atividade física.  
Qual? ___________________ 

Participa de seminários e eventos na cidade 
(   ) Tira fotografias 
(   ) Compra livros ( não de estudo) 
(   ) compra CDs 
(   ) Estuda teatro 
(   ) Lê literatura de ficção 
(   ) Grava música 
(   ) Pinta, esculpe ou está aprendendo 
(   ) Assiste a partidas de futebol na Tv 
(   ) Utiliza computador 
(   ) Frequenta biblioteca. Qual 
(is)?_________________________ 
(   ) Estuda ou pratica idiomas estrangeiros.  
Qual(is)? ____________________________ 
(   ) Estuda ou faz artesanato. 
Qual(is)?____________________ 
 
49. Assinale x apenas nas atividades que você tem 

condições econômicas para frequentar: (Por favor, 

marque todas as opções que correspondem sua 

realidade): 
(   ) Atividades culturais oferecidas na cidade (festivais, 
shows, teatros, exposições de arte, espetáculos de dança) 
(   ) Locação de filmes em fitas de vídeo ou DVD 
(   ) Danceterias, bailes, bares com música ao vivo 
(   ) Estádios esportivos 
 

50. Assinale x apenas nas atividades que você tem 

condições econômicas para comprar com frequência: 

(Por favor, marque todas as opções que correspondem 

sua realidade): 
(   ) Livros 
(   ) Jornais 
(   ) revistas 
(   ) CDs e DVDs originais 
(   ) Fotocópia de materiais 
 
51. Ordene os tipos de programas de 

rádio,assinalando apenas duas opções, sendo (1) Ouve 

mais (2) Fão ouve 
(   ) Musical 
(   ) Informativo (noticiários) 
(   ) Popular (interativo) 
(   ) Esportivo 
(   ) Religiosos 
(   ) Variedades (musical, informativo e entretenimento) 
- Escreva o nome do programa de rádio que você mais 

ouve: _______________________________ 



 

Anexo 3: Roteiro de Observação 

Local:   

Data:                       Horário:       

Número de alunos:                            (meninos:_____/meninas:____) 

Parte descritiva Parte reflexiva ou analítica 
  

 

OBSERVAÇÕES: 

Como o próprio nome diz, a parte descritiva serve para a descrição dos sujeitos, dos 

fatos, dos diálogos, dos locais, das atividades, dos comportamentos, enfim, de tudo aquilo que 

estiver relacionado ao problema da pesquisa. A parte reflexiva ou analítica está reservada para 

as reflexões, os esclarecimentos, as opiniões, as experiências, as relações, as mudanças e os 

problemas que surgirão durante a observação. 

Em relação às anotações, serão feitas separações por parágrafos a cada nova situação e 

destaques de cada fato que surgir como essencial para a pesquisa. 

Essa observação semiestruturada será orientada por alguns indicadores de 

comportamento, que serão construídos mediante as observações iniciais realizadas na 

pesquisa, e se basearão em condutas e atitudes de alunos e professora(s), que poderão fornecer 

elementos de análise sobre a implantação do Ensino Fundamental de 9 anos.. São eles: 

Professora(s): 

• Quanto à permissão para que os alunos possam tomar determinadas atitudes:  

- determina que os alunos devem pedir sua permissão para irem ao banheiro, 

saírem da sala, levantarem suas carteiras, etc.; 

- não determina estas regras; 

• Quanto ao comportamento dos alunos durante a realização das atividades de 

ensino em sala de aula: 



 

- realiza o controle sobre o comportamento dos alunos, que devem permanecer 

em silêncio, sentados em suas cadeiras, sem se virarem para trás ou para os lados para 

conversarem com seus colegas e sem caminharem pela sala de aula; 

- não realiza o controle sobre o comportamento dos alunos durante as atividades 

de ensino; 

• Quanto à postura corporal dos alunos nas carteiras e cadeiras: 

- determina que os alunos devem permanecer com o corpo voltado de frente para 

a lousa, sentados sobre a cadeira, com as costas eretas, apoiando na carteira somente os braços 

e as mãos para a leitura e/ou escrita; 

- não determina que os alunos assumam essa postura corporal; 

• Quanto à formação de filas: 

- determina que a organização dos alunos seja em filas separadas por sexo, nas 

quais devem permanecer um atrás do outro, seguindo uma ordem crescente de tamanho. A 

postura corporal deve ser: em silêncio, com o corpo ereto, olhando a nuca do aluno que está à 

sua frente e mantendo uma distância correspondente a um braço entre um corpo e outro; 

- não determina essa forma de organização e/ou essa postura corporal aos 

alunos; 

• Quanto ao tempo destinado a realização das atividades: 

- cobra agilidade e rendimento dos alunos durante a realização das atividades; 

- não cobra agilidade e rendimento dos alunos a realização das atividades; 

• Quanto aos lugares ocupados pelos alunos em sala de aula: 

- determina o local em que os alunos devem se sentar em sala de aula; 

- não determina o local; 

• Quanto à cobrança de regras relativas ao comportamento: 

- cobra verbalmente dos alunos a obediência às regras relativas ao 

comportamento; 

- não cobra verbalmente dos alunos a obediência dessas regras; 

- não ameaça verbalmente os alunos quando estes não seguem as regras; 

• Quanto à conduta em relação aos alunos: 

- manifesta sua autoridade perante os alunos por meio de gritos, violência física, 

olhares, etc.; 

- não manifesta sua autoridade por meio dessas formas de comportamento; 



 

Alunos: 

• Quanto à permissão da(s) professora(s) para se tomar determinadas atitudes: 

- seguem o que foi determinado em relação à possibilidade de irem banheiro, 

saírem da sala, levantarem de suas carteiras, etc.; 

- não seguem o que foi determinado; 

• Quanto ao comportamento durante a realização das atividades de ensino em 

sala de aula: 

- seguem o comportamento determinado pela(s) professora(s), permanecendo em 

silêncio, sentados em suas cadeiras, sem se virarem para trás ou para os lados para 

conversarem com os colegas e sem caminharem pela sala de aula; 

- não seguem este comportamento durante as atividades de ensino; 

• Quanto à postura corporal nas carteiras e cadeiras: 

- assumem a postura corporal determinada pela(s) professora(s); 

- não assumem a postura corporal determinada pela(s) professora(s); 

• Quanto à formação de filas: 

- assumem a organização e/ou a postura corporal determinada pela(s) 

professora(s); 

- não assumem a organização e/ou a postura corporal determinada pela(s) 

professora(s); 

• Quanto ao tempo destinado à realização das atividades: 

- seguem o que foi determinado em torno de sua agilidade e rendimento durante 

a realização das atividades; 

- não seguem o que foi determinado em torno de sua agilidade e rendimento 

durante a realização das atividades; 

• Quanto aos lugares ocupados em sala de aula: 

- seguem os locais determinados para se sentar em sala de aula; 

- não seguem os locais; 

• Quanto ao comportamento na presença da(s) professora(s): 

- ficam em silêncio, sentados em suas cadeiras, realizando as atividades de 

ensino; 

- conversam, andam pela sala, não realizam as atividades de ensino, brincam, 

gritam, etc.; 

• Quanto ao comportamento na ausência da(s) professora(s): 



 

- ficam em silêncio, sentados em suas cadeiras, realizando as atividades de 

ensino; 

- conversam, andam pela sala, não realizam as atividades de ensino, brincam, 

gritam, etc.; 

• Quanto à conduta em relação à(s) professora(s): 

- manifestam descontentamento em relação a determinadas regras por meio de 

respostas, olhares ou atitudes agressivas, etc.; 

- não manifestam descontentamento por meio dessas formas de comportamento; 

• Quanto ao controle das atitudes dos colegas: 

- cobram verbalmente de seus colegas as regras impostas pela(s) professora(s) e 

pela escola; 

- ameaçam verbalmente seus colegas quanto estes não obedecem as regras 

impostas pela(s) professora(s) e pela escola; 

- denunciam à(s) professora(s) os colegas que não obedecem as regras. 



 

Anexo 4: Roteiro de indicadores para observação das atividades pedagógicas realizadas 

pelos alunos do 1º ano do ensino fundamental de nove anos: 

No trabalho das professoras em relação ao estímulo ao aprendizado, observou-se se 

elas: 

• Estimulam/motivam os alunos ao aprendizado? 

• Incentivam a obtenção de respostas? 

• Utilizam-se dos materiais lúdicos para a transmissão? 

• Têm interesse pela satisfação do aluno? 

• Valorizam a participação dos alunos em sala de aula? 

• Consideram a produção dos alunos? 

• Valorizam as experiências do aluno? 

• Variam as atividades e o tempo destinado as crianças? 

No trabalho das professoras em relação à comunicação oral, investigou-se se elas 

selecionam as atividades e se os alunos: (Esse roteiro, e os próximos a seguir, apenas poderão 

ser utilizados na análise do trabalho da 2ª professora) 

• Participam de situações de intercâmbio oral, ouvindo com atenção e 

formulando perguntas sobre o tema tratado? 

• Apreciam textos pertencentes a diferentes gêneros (orais ou escritos), lidos 

autonomamente ou lidos por um adulto? 

• Recontam histórias conhecidas, recuperando algumas características do texto 

ouvido ou lido? 

No trabalho das professoras em relação à prática da leitura, observou-se se elas 

providenciam atividades e momentos em que os alunos: 

• Leem, com ajuda do professor, diferentes gêneros (notícias, instrucionais, 

informativos, contos, entre outros), apoiando-se em conhecimentos sobre o tema do texto, as 

características de seu portador, do gênero e do sistema de escrita? 

• Leem, com autonomia, placas de identificação, nomes, parlendas, adivinhas, 

poemas, canções, trava-línguas, listas, manchetes de jornal, entre outros? 



 

No trabalho das professoras em relação às práticas de escrita, observou-se se elas 

selecionam atividades e se os alunos: 

• Escrevem alfabeticamente textos que conhecem de memória (parlendas, 

adivinhas, poemas, canções, trava-línguas, etc.), ainda que não segmentando o texto em 

palavras? 

• Escrevem textos de autoria (listas, bilhetes, cartas, entre outros) individual, em 

duplas ou ditando para o professor? 

Reescrevem textos (lendas, contos etc.) de próprio punho ou ditando-os para o 

professor ou colegas, considerando as ideias principais do texto-fonte e algumas 

características da linguagem escrita? 



 

Anexo 5: Atividade de Pintura – Folha de Rosto do Caderno de Língua Portuguesa 

 

 



 

Anexo 6: Atividade Alfabeto 

 

 



 

Anexo 7: Atividade de Coordenação Motora 

 

 

 

 



 

Anexo 8: Atividade de Coordenação Motora 



 

 



 

Anexo 9: Atividade de Artes 

 



 

Anexo 10: Atividade de Matemática 

 

 




