
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC - SP 

 

 

YUSKA NATASHA BEZERRA FELÍCIO GARCIA 

 

 

 

 

 

 

UMA CRIANÇA PEQUENA EM UMA ESCOLA DE GRANDES: SENTIMENTOS E 

EMOÇÕES NO INGRESSO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS 

 

 

 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO: PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2012 



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC - SP 

 

 

YUSKA NATASHA BEZERRA FELÍCIO GARCIA 

 

 

 

UMA CRIANÇA PEQUENA EM UMA ESCOLA DE GRANDES: SENTIMENTOS E 

EMOÇÕES NO INGRESSO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS 

 

 

 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO: PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

 

Dissertação apresentada à Banca Examinadora 

da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, como exigência parcial para a obtenção 

do título de Mestre em Educação: Psicologia da 

Educação, sob a orientação da Profa. Dra. 

Laurinda Ramalho de Almeida.  

 

 

 

SÃO PAULO 

2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Banca Examinadora 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Deus, por toda força e 

inspiração neste momento da 

minha vida.  



AGRADECIMENTOS 

À Professora Doutora Laurinda Ramalho de Almeida, minha estimada orientadora, pelo 

carinho, atenção, cuidado, paciência e, principalmente, por representar, perfeitamente, a teoria 

que defende, uma vez que, seus ensinamentos e sua postura como educadora afetam 

positivamente a todos os alunos que a cercam, facilitando assim o processo de ensino-

aprendizagem.   

À Professora Doutora Vera Maria Nigro de Souza Placco, coordenadora do programa, pelo 

sorriso eternamente estampado em seu rosto, pelo carinho e atenção que dedica a todos e, 

principalmente, pelos valorosos ensinamentos. 

À Professora Doutora Eliane Bambini Gorgueira Bruno pelas valiosas sugestões no Exame de 

Qualificação.   

Ao meu amado marido, Leonardo, por toda a sua dedicação e compreensão nos meus 

momentos mais difíceis, por ser o meu maior admirador e incentivador em todos os meus 

sonhos.  A ele eu agradeço e dedico a minha vida e todo o meu amor. 

Aos meus pais, meu alicerce, minha base forte. Por me tornarem a pessoa que sou hoje, por 

me permitirem meu caráter, minha força, minha fé e, em fundamental, meu amor pela 

educação. Por sempre acreditarem que eu poderia chegar mais e mais longe, que eu poderia 

alcançar todos os meus voos tão sonhados. Pela presença – mesmo que na ausência física – 

em todos os meus dias que passei em São Paulo, pela motivação de cada dia. Pelo amor 

perfumado transmitido por meio de cada abraço, cada carinho e até, por cada ligação 

interurbana.  

Às minhas irmãs, por todo amor que me dedicam, por todo carinho e admiração de toda uma 

vida. Pelo papel fundamental desempenhado na minha formação como ser humano, nas 

formas que me ensinaram a dividir, a compartilhar, a amar ao próximo. Por terem me 

mostrado um amor que eu não conhecia: o amor de tia. Por gerarem um pedaço de mim. 

Pedaços esses que me fazem seguir em frente e acreditar que, um dia, vou conseguir colaborar 

na construção de um mundo melhor para eles viverem e serem infinitamente felizes.  

Às minhas irmãs de coração, minhas amigas queridas Karla, Gabriela e Karen. Obrigada por 

estarem ao meu lado – ainda que não fisicamente – em todos os momentos. Vocês são, em 



grande parte, responsáveis pelo meu sucesso e pela conclusão desse trabalho. Agradeço ao 

amor e carinho que sempre me ofertaram. 

Às amigas que conquistei em São Paulo, Angélica, Ioana e Carol. Pelo amor e carinho com 

que me receberam e por tornarem os anos que aqui passei repletos de amor, solidariedade e 

companheirismo. Por compartilharem comigo os seus conhecimentos, pela compreensão e 

apoio nos momentos difíceis e, principalmente, por desabrocharem sempre o meu sorriso com 

suas presenças. 

A Deus, por toda força de vontade, fé e misericórdia semeadas em mim diante das minhas 

dificuldades. À saúde que a mim foi dada e pelos anjos que me enviaste para comigo 

trilharem deste novo caminho em diante.  

A todos os professores e funcionários do Programa de Psicologia da Educação que me 

enriqueceram com os conhecimentos que pudemos partilhar.  

 Às professoras entrevistadas, juntamente com seus gestores e alunos, pela disponibilidade em 

participar desta pesquisa. 

Ao CNPq, pelo apoio e financiamento do curso.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FELICIO-GARCIA, Yuska Natasha Bezerra. Uma criança pequena em uma escola de grandes: 

sentimentos e emoções no ingresso do Ensino Fundamental de nove anos. Dissertação (Mestrado em 

Educação: Psicologia da Educação). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2012.  

RESUMO 

A presente pesquisa teve como objetivo central investigar, compreender e analisar os 

sentimentos e emoções dos educadores no trabalho com crianças de seis anos no Ensino 

Fundamental de nove anos, bem como os sentimentos e emoções dos educandos de seis anos 

de idade neste ano de ingresso que representa para eles a transição entre a Educação Infantil e 

o Ensino Fundamental e assim, dar subsídios à compreensão do aluno e do professor, da 

interação entre eles e do papel da afetividade no processo ensino-aprendizagem. Por ter 

prioridade investigar a dimensão afetiva, o referencial teórico escolhido foi da teoria de 

desenvolvimento de Henri Wallon. A pesquisa teve uma abordagem qualitativa e, para a 

produção de informações, foram realizadas, inicialmente, entrevistas com duas professoras 

com exercício da docência no Ensino Fundamental de nove anos que atuaram, em anos 

anteriores, como docentes na antiga 1ª série do Ensino Fundamental de oito anos – em que 

regularmente os educandos tinham 7 anos de idade – seguidas da observação contínua de duas 

turmas de 45 alunos ao total, sendo 24 alunos em uma e 22 em outra e seus professores em 

suas dinâmicas escolares cotidianas. A partir das observações realizadas, episódios e quadros 

foram elaborados para auxiliar na análise e discussão dos dados. Os principais resultados 

encontrados foram: 1) a maioria dos sentimentos e as situações indutoras dos alunos estão 

relacionados à professora; 2) os sentimentos dos educandos de tonalidades agradáveis 

referentes às suas vivências no contexto do 1º ano foram preponderantes, em oposição aos 

sentimentos de tonalidades desagradáveis; 3) a adaptação ao novo sistema de Ensino 

Fundamental não é somente das crianças, mas também das famílias, dos professores e das 

próprias instituições de ensino; 4) o anseio em aprender a ler e a escrever dos alunos supera 

todos as lacunas existentes na escola de Ensino Fundamental. Conclui-se que há a necessidade 

de adaptação do meio físico da escola, a fim de receber melhor as crianças de seis anos no 

Ensino Fundamental minimizando as diferenças no processo de transição entre essa fase da 

educação básica e a Educação Infantil, assim como, pela também necessidade de todos os 

professores – independentes do ano em que atuem – demonstrarem afetividade, compreensão 

e flexibilidade com seus alunos, no sentido de favorecer o processo de ensino-aprendizagem e 

o sucesso no cumprimento das funções da escola.  

PALAVRAS-CHAVE: Ensino Fundamental de nove anos, sentimentos, a criança de seis 

anos, Henri Wallon.   

 



ABSTRACT 

This present research had as main problem to investigate the feelings and emotions of the 

educators in their work with the students of six years old that are into the nine years High 

School, as well the six years old’ students feelings and emotions into this period of admission 

that represents to them a transition between Pre-School and High School, so giving subsidies 

to the student and teacher’s comprehension, so their interaction and the place of affection in 

teaching-learning process. For having as priority to investigate the affect dimension, the 

theoretical framework chosen was the Henri Wallon’s development theory. This research had 

a qualitative approach and, for the information production, were first done interviews with 

two High School’s teachers that have been teaching from the past years in old eight years 

High School first grade – period that the students had seven years old – followed by a 

continuous observation of two classes with 45 students at all, witch in the first one were 24 

students and in the second one 22 and their teachers with their daily school dynamics. From 

the observations done, it was created episodes and boards to help analysis and information 

discussion. The main results founded were: 1) The most of the feelings and student’s inducing 

situations were related to the teacher; 2) the pleasant students feelings referent to the first 

grade’s experience were preponderant, which was the opposite of the unpleasant feelings; 3) 

the new High School’s system adaptation wasn’t only for the kids, but for families, teachers 

and for the educational institutions, as well; 4) the students’ expectations of reading and 

writing outperforms all the existing gaps inside High School. It is concluded there is the 

necessity of adaptation into the school, as a physical place, to receive those children as better 

they can and minimize the differences in this period of basic education to pre-school 

transition process, so the necessity of the teachers - no matter what year they teach - to 

demonstrate affection, comprehension and flexibility with their students, to favor the 

teaching-learning process and to remain success on the fulfillment of school’s functions. 

KEY-WORDS: Nine years’ High School, feelings, the six years old child, Henri Wallon. 
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INTRODUÇÃO 

Aquele que sabe ler nas emoções tem o livro do homem 

aberto ante os seus olhos.  

Vladimir Jorge Wukmir
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Introdução 

A partir de minha prática como psicóloga em uma escola de Educação Infantil 

e Ensino Fundamental, das decorrentes possibilidades que tive de observar os entrelaçamentos 

entre essas duas importantes etapas da educação básica, de perceber suas diferenças, 

semelhanças e particularidades, senti-me profundamente provocada a investigar – e com isso 

poder compreender melhor – os sentimentos e as emoções que estão imbricadas no processo 

de transição entre a educação da infância e o Ensino Fundamental, tanto no que se refere aos 

fazeres docentes quanto às experiências das crianças.  

Por muitos momentos, em minha prática profissional percebia as expectativas 

que emergiam dos pais e das crianças que enfrentavam a transição entre uma e outra etapa da 

escolarização, observava a pressão social exercida sobre elas para que se tornassem 

“mocinhas” ou “rapazes”, para que rompessem com suas infâncias, e essas vivências sempre 

me remetiam ao meu processo de transição na vida escolar. 

Oriunda de uma família de quatro filhas mulheres com diferenças de idade 

muito pequenas, consigo lembrar-me perfeitamente de ter que me separar do mesmo espaço 

físico da escola das minhas irmãs, quando ingressei no Ensino Fundamental. Guardo a 

recordação de ficar agarrada às grades que separavam o Ensino Fundamental I e II no horário 

do recreio, sempre ansiosa para poder ver as minhas irmãs. Aqueles eram momentos que 

representavam intensa ruptura para mim, uma cisão entre mim e minhas irmãs, um desarranjo 

em meu universo emocional.  

Anos mais tarde, na transição do Ensino Fundamental I para o Ensino 

Fundamental II vivenciei um novo sofrimento que desencadeou o que foi avaliado 

clinicamente como uma depressão aliada à síndrome do pânico. Vários fatores podem ter sido 

considerados como “causadores” desse quadro: passei de uma escola de pequeno porte para 

uma grande escola que estava sendo inaugurada na cidade – apesar de sermos uma família de 

classe média baixa, meu pai havia conseguido bolsas de estudos para nós –; mudei-me de um 

apartamento onde morava desde pequena para um bairro mais afastado; passei a ir para escola 

de transporte escolar; por fim, ainda tinha que lidar com a pressão social em tornar-me 

adolescente e, então, deixar de viver o ambiente carinhoso em que a professora era inclusive 

chamada de tia, passando a outro que de certa forma dificultava a constituição de vínculos.  

Nas páginas de meu livro de memórias, posso visitar o primeiro dia de aula do 

Ensino Fundamental II, quando minha mãe me arrumou e fez um bonito penteado. Eu havia 
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arrumado com todo cuidado meus materiais em minha mochila nova de rodinhas (que tinha o 

tema do filme “101 Dálmatas”) e fui ansiosa à escola de transporte escolar. Ao chegar à sala 

de aula, notei as outras meninas enfeitadas, mas de uma forma muito diferente, todas 

parecendo “moças”, parecendo mais velhas do que realmente eram e percebi que riam um 

pouco de como eu era infantil. Contudo, eu não me importava, ou achava que não. 

Passadas as primeiras semanas comecei a chorar bastante para ir à aula, sentia 

uma angústia, um medo, um desejo de ficar em casa, de ficar com meus pais. Preocupados, 

eles muitas vezes mandavam minhas irmãs de transporte para escola e me levavam mais tarde 

de carro, o que a princípio fazia com que eu me sentisse melhor, mas algumas horas na escola 

eram suficientes para fazerem eclodir as emoções, as tristezas, e o mal-estar voltava me 

compelindo a pedir para chamarem minha irmã mais velha na intenção de ir embora o que, 

por diversas vezes, aconteceu.  

Guardo ainda recordação de como os momentos de avaliação me 

atormentavam intensamente. Mesmo sendo sempre uma das melhores alunas da sala em 

minha trajetória escolar, sempre chorava muito nas vésperas das provas, sentia muito medo de 

não conseguir tirar boas notas, não me sentia segura com meus estudos. Na maioria das vezes 

essa insegurança acabava por se transmutar em felicidade, pois sempre tinha as melhores 

notas da sala, mas, inevitavelmente, em todas as provas todos os sentimentos de angústia 

vinham à tona novamente, eu não os podia controlar.  

Diante de meus sentimentos de sofreguidão, meus pais foram orientados a 

procurar uma ajuda especializada e me levaram a uma psicóloga. Lembro-me de uma das 

primeiras instruções dadas por ela: que eu saísse definitivamente do transporte escolar e eles 

passassem a me levar à escola. Realmente, não sabia explicar, mas com essa simples atitude 

eu me sentia mais segura e conseguia passar algumas horas na escola com alguma 

tranquilidade.  

Depois de seis meses de acompanhamento psicológico fui me sentindo cada 

vez melhor e aquelas emoções que me assombravam passaram a serem mais bem controladas. 

Com toda a eficácia percebida e a cumplicidade desenvolvida entre mim e a psicóloga passei 

a ter por ela uma enorme empatia e uma transferência positiva. Certamente, os sentimentos 

derivados dessa relação colaboraram, deste momento em diante, para que minha escolha 

profissional fosse pela Psicologia.  
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No desenrolar de minha história fui aprovada entre os primeiros colocados no 

vestibular de uma universidade pública do estado de Alagoas, no curso de Psicologia. Durante 

a graduação o encanto com as crianças foi aflorando, especialmente, após trabalhar com elas 

em uma enfermaria de hospital público e, sobretudo, quando tive a oportunidade participar de 

um grupo de acompanhamento chamado de “Grupo de Criatividade”, em que recebíamos 

crianças do Ensino Fundamental I que tinham dificuldades de socialização, para intervenção 

psicológica.  

Entretanto, posso dizer que o interesse específico pela área da Psicologia 

Escolar não foi propriamente aflorado no período de graduação, mas, sim depois de formada, 

quando recebi o convite para trabalhar com crianças da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I e que me vi encantada com tais dinâmicas escolares. A partir da riqueza dessa 

experiência decidi buscar o aprimoramento de meus conhecimentos na área da Psicologia 

vindo para São Paulo e ingressando no Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: 

Psicologia da Educação, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.  

Quando do ingresso, o meu interesse foi investigar a afetividade no contexto 

escolar e suas influências no processo de desenvolvimento dos alunos. Nessa conjuntura, 

comecei a participar de um grupo de estudos que aborda essa temática. Percebo hoje que as 

decisões por mim tomadas, as quais delinearam a minha trajetória de vida e minha 

subjetividade, também revelaram o eco dos períodos de transições, pelos quais passei em 

minha escolarização e que sucintamente descrevi acima. A exemplo disso, decidi investigar os 

sentimentos e emoções de professores e crianças ao vivenciarem o primeiro Ensino 

Fundamental I, processo que me foi pessoalmente, tão doloroso quando educanda.  

Atualmente, pode-se considerar que se apresenta no cenário nacional um 

possível agravante da fragilidade do processo de transição entre etapas escolares de que trato 

aqui. Estou me referindo ao disposto na Lei 11.274/2006, que amplia o Ensino Fundamental 

de oito para nove anos e assim, antecipa a entrada de crianças nessa etapa escolar, que agora 

se inicia aos seis anos de idade.   

Anterior ao início da pesquisa, em discussões com professores que atuam neste 

novo panorama pude observar as frequentes queixas acerca do processo de implementação da 

lei, tanto no que tange à falta de estrutura das escolas quanto à falta de elementos para a 

adaptação à nova realidade e às dificuldades em lidar com os sentimentos vividos por parte 

dos atores envolvidos no cenário educacional (professores, alunos, educadores, gestores e 

pais), informações que fortalecem ainda mais minha escolha pelo assunto de que trata essa 



15 

 

pesquisa, que tem como foco o professor e o aluno. Outro ponto potencialmente propulsor é o 

crescente número de pesquisas e produções científicas no campo acadêmico brasileiro sobre 

essa temática.  

A partir das razões descritas, várias indagações emergiram em mim no que se 

refere à questão da transição para a nova escola de nove anos. Como os professores reagiram 

a esta nova lei? Quais foram os sentimentos e as emoções eclodidos neste processo? Como os 

docentes do Ensino Fundamental foram preparados para receber crianças mais novas? Quais 

as suas percepções diante deste novo panorama? E os pais, o que acham? Quais os 

sentimentos aflorados? E as crianças? Quais seus sentimentos quando aos seis anos são 

levadas a ingressarem no Ensino Fundamental? Quais são as expectativas? Quais são os 

medos? Elas possuem aporte biológico e afetivo desenvolvido para essa nova etapa? Não seria 

interessante o conhecimento desses sentimentos por parte dos professores? Quais as 

diferenças dessas crianças de seis anos para as crianças de sete? Há diferenças? Há 

semelhanças? Qual a importância da afetividade nesse processo?  

Em que pesem todas essas indagações, devo esclarecer que com a presente 

pesquisa não se tem a pretensão de responder a todas as questões levantadas, mas quero 

registrar que elas foram importantes para que se pudesse alcançar à delimitação central do 

problema, qual foi inicialmente: investigar os sentimentos e as emoções dos alunos de seis 

anos no ingresso ao Ensino Fundamental. Entretanto, quero registrar que ao me deparar com 

alguns entraves para a realização das entrevistas com as crianças, decidi buscar os 

sentimentos e emoções dos educandos a partir das percepções expressas no discurso de seus 

professores. A partir de entrevistas, pude observar a imbricação dos sentimentos e emoções 

dos próprios professores no processo de receber crianças mais novas no primeiro ano do 

Ensino Fundamental, entretanto não conseguia me aproximar de respostas às perguntas 

supramencionadas, não conseguia de fato apreender as emoções e sentimentos das crianças 

que ingressavam mais novas no Ensino Fundamental, necessitando escolher um novo rumo. 

Dessa forma, por sugestão da Banca Examinadora no Exame de Qualificação, decidi utilizar 

as entrevistas dos docentes para caracterização dos profissionais e apreensão dos seus 

sentimentos e emoções, assim como realizar observações em sala de aula com a finalidade de 

identificar, a partir do acompanhamento contínuo, as emoções e sentimentos presentes na 

dinâmica da sala de aula do primeiro ano do Ensino Fundamental. Por conseguinte, o 

problema desta pesquisa delineou-se por investigar, compreender e analisar os sentimentos e 

emoções de educadores no trabalho com crianças de seis anos no Ensino Fundamental de 
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nove anos, bem como os sentimentos e emoções de seus educandos de seis anos de idade 

neste ano de ingresso que representa para eles a transição entre a Educação Infantil e o 

Ensino Fundamental e assim, dar subsídios à compreensão do aluno e do professor, da 

interação entre eles e do papel da afetividade no processo ensino-aprendizagem. 

Não obstante aos conhecimentos teóricos e práticos que tinha em Psicologia, eu 

desconhecia, até o ingresso na pós-graduação stricto sensu, um aporte teórico que pudesse 

unir a questão da afetividade e a educação com grau de eficácia. Ao iniciar no grupo de 

estudos e atividades da Professora Dra. Laurinda Ramalho Almeida pude conhecer e estudar a 

teoria psicogenética de Henri Wallon e assim, sentir-me mais preparada para fundamentar a 

presente pesquisa e vislumbrar sustentação mais pertinente para a análise dos dados coletados.  

Saud (2005), que estudou os sentimentos de crianças ao ingressarem na 

primeira série do Ensino Fundamental, ao falar sobre Henri Wallon considera que:  

As ideias desse autor sobre o desenvolvimento humano, a gênese do 

psiquismo, o papel da escola e do professor, entre outras, certamente 

contribuíram para fortalecer uma aproximação entre uma teoria psicológica e 

os sentimentos vivenciados na escola. (p.13) 

A teoria de Henri Wallon – em síntese – vê o homem como um ser constituído 

na integração organismo-meio e possuindo como ponto principal a integração dos conjuntos 

funcionais, denominados afetivo, cognitivo, motor e pessoa.   

O materialismo histórico-dialético dá equilíbrio e substrato à teoria walloniana, 

na medida em que nos leva a pensarmos na constituição do indivíduo como fruto das relações 

homem-homem e homem-mundo. Neste sentido, o autor focaliza o conceito de meio como 

um dos fundamentais conceitos para sua teoria, nos conduzindo a pensar na importância da 

escola como um dos meios fundamentais para o desenvolvimento da criança e do professor. 

Entretanto, vale ressaltar que para Wallon a relação homem-homem sobrepõe-se à relação 

homem-mundo, isto é, o indivíduo se relaciona com o mundo via outros indivíduos.  

Para estudar os sentimentos e as emoções dos atores escolares em que aqui me 

concentrei (professor e aluno) foi necessário observá-los, de acordo com a teoria walloniana, 

em sua totalidade, pois para conhecer o que ocorre na realidade é preciso conhecer a história 

do indivíduo ou do fenômeno estudado, vez que não é possível compreender algo sem 

entender tudo que o envolve.  

Segundo Mahoney e Almeida (2005): 



17 

 

O processo ensino-aprendizagem só pode ser analisado como uma unidade, 

pois ensino e aprendizagem são faces de uma mesma moeda; nessa unidade 

a relação interpessoal professor-aluno é um fator determinante. Esses atores 

são concretos, históricos, trazendo a bagagem que o meio lhes ofereceu até 

então; estão em desenvolvimento, processo que é aberto e permanente. 

(p.12) 

Por se tratar de uma teoria de desenvolvimento, a psicogenética walloniana 

pode trazer importantes contribuições não só para compreender o processo de 

desenvolvimento, mas também o processo ensino-aprendizagem no momento de transição 

entre a educação da infância e as séries iniciais do Ensino Fundamental. É mister ressaltar 

que, provavelmente, nem a melhor e mais dedicada investigação conseguiria compreender 

todas as múltiplas determinações e contradições dos sujeitos que compõem o ambiente escolar 

em sua inteireza, assim ressalva-se que se buscou aqui realizar todo o possível com as 

condições que se tinha na direção dos objetivos assumidos. 

Em sua dissertação Saud (2005) ao investigar os sentimentos das crianças 

ingressantes do Ensino Fundamental, encontrou a preponderância de relatos de sentimentos 

positivos em relação aos negativos nesta transição, garantindo a motivação dessas crianças em 

cursar o primeiro ano. 

Em contraponto, a recente pesquisa de Abreu (2010) concluiu que no período 

de ingresso das crianças de seis anos de idade no Ensino Fundamental os sentimentos 

predominantes eram de tonalidade desagradáveis, como o desânimo e a tristeza. Segundo a 

autora, estas crianças não haviam sido preparadas para corresponder às exigências presentes 

no Ensino Fundamental, preferindo a liberdade que possuíam na Educação Infantil, em que 

lhes era permitido brincar e descansar.   

Considerando o sujeito como único e determinado por múltiplos fatores, foi 

possível levantarmos hipóteses sobre a influência do meio como um fator determinante para 

que os dois trabalhos mencionados nos apresentassem resultados antagônicos. Ambos 

estudaram as vivências que envolvem a mesma situação, o ingresso ao Ensino Fundamental, 

porém, aparentemente, por serem fenômenos estudados em meios diversos determinaram 

resultados igualmente diversos.  

Já é conhecimento constituído que os momentos de mudanças acarretam 

adaptações, fazendo surgir novos sentimentos. Em busca de investigar esses novos 

sentimentos trabalhos como os de Elzirik & Eschiletti Prati (2006), Rocha (2009), Santos & 

Vieira (2006), Souza (2008) e Amaral (2008) contribuem para a crescente preocupação com a 

necessidade de serem conhecidos os sentimentos inerentes ao processo de transição entre os 
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ciclos escolares e justificam a maior ampliação das discussões acerca deste tema. Ademais, 

com a implementação da nova lei de ampliação do Ensino Fundamental, o processo que já era 

reconhecido como desencadeador de sentimentos e emoções de naturezas diversas, torna-se 

ainda mais delicado e carente de estudos.  

Partindo da compreensão da importância descrita, nesta pesquisa focalizei 

como sujeitos do estudo o professor que seja atuante no primeiro ano do Ensino Fundamental 

de nove anos e que já tenha, igualmente, atuado no antigo ciclo de oito anos e a criança de 

seis anos que ingressa nesta segunda etapa da educação básica. Tal centralidade foi dada aos 

sujeitos por entendê-los como componentes essenciais na contribuição para a discussão acerca 

da dimensão afetiva no processo de transição de ciclos escolares. 

Para tanto, este estudo fora estruturado em cinco capítulos. Com o capítulo um, 

primeiramente, farei breve explanação acerca da implementação da Lei 11.124/06, que dispõe 

sobre o Ensino Fundamental de nove anos e antecipou a idade escolar do ingressante para seis 

anos de idade, com a finalidade de situar o leitor com relação ao pano de fundo que rege a 

pesquisa, apresentando trabalhos que abordam o tema e que fornecem embasamento ao 

estudo. 

O capítulo dois tratará do referencial teórico em que trarei a teoria 

psicogenética de Henri Wallon e os seus pontos principais, focando essencialmente nas 

discussões sobre a dimensão afetiva, interesse maior desta pesquisa.  

No capítulo três caracterizarei o percurso metodológico utilizado apresentando 

os caminhos seguidos para a escolha dos métodos, os passos observados para produzir as 

informações, bem como os procedimentos de análise e discussão dos dados coletados. 

Os capítulos quatro e cinco serão dedicados às analises dos dados coletados e 

as considerações finais, respectivamente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  
 CONTEXTUALIZANDO NOSSO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

“O segredo é não correr atrás das borboletas. É cuidar do 

jardim para que elas venham atrás de você.”  

Mário Quintana
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Contextualizando nosso Ensino Fundamental  

Atualmente vivenciamos uma era em que a educação é foco das discussões 

mais intensas em vigência no cenário nacional e, porque não dizer, no internacional? 

Presenciamos um destaque, talvez, nunca antes visto. Segundo estudo denominado Education 

At A Glance (EAG) 2010, publicado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) e divulgado mundialmente em sete de setembro de 2010: 

No período de 2000 a 2007, o Brasil aumentou em 66% o percentual de 

gastos em educação em todos os níveis de ensino combinados, enquanto o 

aumento na média dos países da OCDE (Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico) foi de 26%. (...) o Brasil está entre os seis 

países – juntamente com Chile, Dinamarca, Holanda, República da 

Eslováquia e Suécia – que obtiveram um crescimento particularmente 

significante no que diz respeito a investimentos em favor da educação. 

(EDUCATION AT A GLANCE – OCDE Nota para o Brasil – INEP, 2010).  

Verificamos que o investimento público anual por aluno cresceu de 2005 a 

2007, de R$1.606,62 para R$2.166,08 nos anos iniciais e de R$1.529,94 para R$2.316,55 nos 

anos finais, bem como o rendimento mensal médio dos professores do Ensino Fundamental 

com formação de nível superior, que aumentou de 2005 a 2008, de R$951,15 para 

R$1.195,41, apesar de praticamente ter sido mantida a jornada de trabalho de trinta horas 

semanais. (OBSERVATÓRIO DA EQUIDADE, 2010). Podemos verificar ainda uma 

melhora na infraestrutura escolar da rede pública de ensino, porém a situação das escolas da 

zona rural se configura de forma diversa, pois 23% das escolas não têm energia elétrica, 75% 

não têm biblioteca, 98% não têm laboratório de ciências e 90% dos alunos não têm acesso à 

internet (RETRATO DAS DESIGUALDADES NA ESCOLARIZAÇÃO E NO SISTEMA 

TRIBUTÁRIO NACIONAL, 2009). 

Não obstante aos investimentos supracitados como dedicados à educação, no 

que se refere ao conjunto: professores, instalações e alunos, ainda temos um longo caminho 

pela frente até que alcancemos as metas que nos possam aproximar dos países mais 

desenvolvidos. Observamos que o índice de desenvolvimento da primeira fase do Ensino 

Fundamental passou de 3,8 em 2005 para 4,6 em 2009, o que nos parece um avanço muito 

pequeno. Já a segunda fase do Ensino Fundamental apresentou no mesmo período um 

desenvolvimento ainda menor: de 3,5 para 4,0. Vejamos a tabela a seguir:  

 

http://www.cdes.gov.br/exec/documento/baixa_documento_oe.php?codigo=22066
http://www.cdes.gov.br/exec/documento/baixa_documento_oe.php?codigo=22066
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Tabela 1. IDEB 2005, 2007, 2009 e Projeções para o BRASIL 

 

Fonte: Saeb e Censo Escolar <http://sistemasideb.inep.gov.br/resultado/> 

Outros dados significativos são as metas, principalmente nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental. Segundo uma comparação feita com os resultados dos países 

desenvolvidos observados atualmente no PISA (Programme for Internacional Student 

Assessment) e o SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), o Ministério da Educação 

estabeleceu uma média 6,0 como meta a ser alcançada em 2021, considerando assim um bom 

nível de qualidade educacional.  

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

tínhamos em 2008 no Brasil 57,7 milhões de habitantes com mais de 18 anos sem terem 

cursado o Ensino Fundamental completo e cerca de 10% de nossa população composta por 

analfabetos, o que representava 14,2 milhões de pessoas. Os dados sinalizam ainda, que nos 

últimos 27 anos, a redução de analfabetos foi de cerca de 0,5% a cada ano (RETRATO DAS 

DESIGUALDADES NA ESCOLARIZAÇÃO E NO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL, 

2009). 

Outro indicador adotado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) para 

avaliar a qualidade do desempenho e do rendimento escolar brasileiro é o IDEB – Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica. Este índice leva em conta alguns critérios na avaliação 

das instituições escolares, como, por exemplo, a taxa de repetência e a taxa de evasão. 

Segundo os seus resultados obtidos em 2007, entre as crianças que estão na escola, 20,1% 

estão repetindo a mesma série. A taxa de repetência alcança 6,9% e estimava-se que dentre 

esses alunos, em média, 87,6% concluiriam a 4ª série – atual quinto ano do Ensino 

Fundamental –, enquanto somente 53,8% chegariam a termo da 8ª série – atual nono ano. 

(RETRATO DAS DESIGUALDADES NA ESCOLARIZAÇÃO E NO SISTEMA 

TRIBUTÁRIO NACIONAL, 2009). 

http://www.cdes.gov.br/exec/documento/baixa_documento_oe.php?codigo=22066
http://www.cdes.gov.br/exec/documento/baixa_documento_oe.php?codigo=22066
http://www.cdes.gov.br/exec/documento/baixa_documento_oe.php?codigo=22066
http://www.cdes.gov.br/exec/documento/baixa_documento_oe.php?codigo=22066
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Podemos notar na história do Brasil diversas iniciativas para a melhoria da 

qualidade da educação, em especial dedicadas ao combate ao analfabetismo. Na época da 

ditadura militar havia o “Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral)”. Após este 

período, criaram-se os cursos supletivos. No governo de Fernando Henrique Cardoso, foi 

criado o projeto de “Alfabetização Solidária”. Por fim, nas recentes gestões do Luiz Inácio 

Lula da Silva entrou em cena o projeto “Brasil Alfabetizado”. De certa forma, todas essas 

políticas públicas contribuíram para a diminuição das taxas de analfabetismo, que passou de 

39,6% em 1960 para 9,7% em 2009.  

Em concordância com estes movimentos de tentativa da erradicação do 

analfabetismo, observamos que nas últimas eleições os candidatos à presidência da República 

discursaram, recorrente e insistentemente, sobre seus projetos para a educação no país. 

Supomos que as razões deste foco, tão expressivo, podem estar vinculadas: à falta de mão de 

obra qualificada no Brasil nos dias atuais, sendo necessário assim, um maior investimento em 

uma Educação que qualifique as novas gerações de forma mais eficaz; aos baixos índices de 

eficiência do ensino revelados nas últimas avaliações de âmbito nacional e, ainda a 

necessidade de um país em desenvolvimento ter potencial humano para atrair investimentos, o 

que também seria viabilizado com a elevação dos índices de qualidade da formação dos 

cidadãos.   

Em busca de uma melhoria substancial na qualidade do ensino nacional, em 

meados da década de 90, a Lei 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 

LDBEN) vinha dispor em seu art. 87, §3º, título IX, que:  

Cada município e, supletivamente, o Estado e a União, deverá: I – matricular 

todos os educandos a partir dos sete anos de idade e, facultativamente, a 

partir dos seis, no Ensino Fundamental.  

Esse dispositivo legal, aliado a consistência da Constituição Federal da 

Republica de 1988, dava início ao projeto de ampliação do Ensino Fundamental.    

1.1- O Ensino Fundamental de nove anos 

Atualmente o Ensino Fundamental – que antes durava oito anos – foi ampliado 

passando a ter nove anos de duração e a faixa etária de ingresso das crianças foi antecipada 

para os seis anos de idade, reduzindo-se com isso um ano do atendimento nas escolas de 
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Educação Infantil e antecipando o ingresso da criança no ensino regular obrigatório. Porém, 

faz-se necessário uma maior explicação a respeito dessa nova legislação. 

Em 2001, o Plano Nacional de Educação (PNE), com a Lei n.10.172, traçou 

entre os objetivos e metas para o Ensino Fundamental a ampliação de sua duração para nove 

anos, apontando como idade para o início da escolarização obrigatória os seis anos. Após esta 

lei, as balizas legais para a organização dos Sistemas foram inscritas a partir do Projeto de Lei 

n.144/2005, que foi aprovado somente em 2006 pelo senado. Este projeto estabelecia a 

duração mínima de nove anos para o Ensino Fundamental, com matrícula obrigatória a partir 

dos seis anos de idade, assim como previa o PNE (SAVELLI, 2008). 

A partir deste Projeto foi sancionada a Lei 11.114/05, alterando alguns artigos 

da LDBEN e instituindo o obrigatório ingresso ao Ensino Fundamental aos seis anos de idade, 

mas não ampliando a duração do mesmo, conforme previa o projeto. Finalmente, em 2006, a 

Lei 11.274/06 foi sancionada, prevendo além da antecipação da faixa etária de ingresso a 

ampliação do Ensino Fundamental para nove anos de duração (op. cit. 2008). Segundo a 

referida lei, os seus efeitos deveriam começar a vigorar dentro de quatro anos para todas as 

escolas de redes públicas e privadas, ou seja, até o ano de 2010 todas as escolas deveriam 

adequar-se à nova legislação. 

Anterior à sua sanção da lei do Ensino Fundamental de nove anos, pois como 

fora mencionado acima este movimento derivava de outros que o precederam, o MEC 

publicou, com o intuito de ampliar os conhecimentos acerca desta nova lei, documentos com 

orientações que apresentavam diretrizes para a organização das escolas e das propostas 

pedagógicas que deveriam ser implantadas, para bem do ensino de nove anos (MEC, 2004, 

2006 e 2007). De acordo com as ditas orientações, mesmo com os avanços alcançados na 

educação, como, por exemplo, a democratização do ensino, sinalizada pelos dados que 

registram que atualmente 97% das crianças brasileiras estão na escola, ainda não conseguimos 

construir socialmente uma cidadania solidária e responsável com o país e com o futuro de 

cada sujeito, para tanto, fazem-se, ainda necessárias mudanças no que tange: à estrutura; aos 

currículos e programas escolares; e, por fim, ao tempo de permanência no ambiente escolar.  

Discussões acerca da rigidez na transmissão dos conteúdos, dos horários fixos 

e pré-estabelecidos, que não levam em consideração o tempo individual de cada criança e das 

deficiências dos espaços físicos escolares que dificultam as interações sociais e uma 

comunicação construtiva, entre outras, são igualmente abordadas nestes documentos.  
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Dessa forma, percebe-se que as demandas que circundam a implementação do 

Ensino Fundamental de nove anos não se concentram somente na idade das crianças quando 

do ingresso, que ultrapassam grandemente essa questão, incluem uma reforma pedagógica que 

seja capaz de pensar uma nova forma de alfabetização, uma nova forma de inserção na cultura 

às novas gerações, uma nova forma de escola.   

Para o MEC é necessário construirmos uma escola que:  

[...] seja um espaço e um tempo de aprendizados de socialização, de 

vivências culturais, de investimento na autonomia, de desafios, de prazer e 

alegria, enfim, do desenvolvimento do ser humano em todas as suas 

dimensões (MEC, 2004). 

Apesar de as classes mais abastadas de nossa sociedade já vivenciarem há um 

bom tempo o acesso a um maior número de anos na escola, às classes populares não se 

percebia o mesmo acesso. Com a lei de ampliação do Ensino Fundamental as crianças 

pertencentes às classes populares serão as maiores beneficiadas, vez que serão incluídas mais 

cedo no universo cultural e social da escola, podendo usufruir, potencialmente, da igualdade 

de oportunidades e melhores condições para o seu aprendizado. Entretanto, Santos (2010) 

sinaliza outro olhar perante essas iniciativas de mudanças na educação. A autora ressalta que: 

A literatura educacional também tem mostrado que essas mudanças quase 

sempre se orientam por critérios estritamente econômicos, decorrentes de 

uma visão mercantil e mercadológica da educação, que passa a ser 

submetida a uma lógica empresarial nas suas formas de organização e 

funcionamento. (op. cit. p.837)  

Em artigo publicado em 2006 Santos & Vieira, nomeiam quatro razões para a 

ampliação do Ensino Fundamental: a razão demográfica devido à diminuição da taxa de 

fecundidade e assim, na consequente existência de vagas ociosas e professores excedentes; a 

razão financeira, por a criança de seis anos requerer menores investimentos do que os 

estudantes das séries finais, sendo assim justificada a antecipação ao invés da extensão da 

idade de termino do Ensino Fundamental; as razões políticas, pois seria uma ação bem quista 

pelos eleitores mais pobres, já que teriam seus filhos inclusos antecipadamente; e por fim, as 

razões pedagógicas ou educacionais, por argumentarem aspectos como maior tempo de 

socialização, a entrada precoce como um fator de continuidade de escolarização, melhores 

condições de alfabetização, dispersando esse período entre os dois níveis de ensino.  
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Em suma, as autoras trazem à discussão o posicionamento de que mesmo com 

os aspectos positivos oriundos da nova lei, faz-se necessário estarmos atentos e lançarmos um 

olhar crítico ao contexto político mais amplo, podendo assim compreender melhor a realidade 

e, por conseguinte, estarmos aptos a lidar melhor com os problemas advindos deste novo 

contexto. 

Entre os aspectos salientados pelos documentos oficiais destacamos um em 

especial como essencial para a integração da criança de seis anos ao Ensino Fundamental: o 

brincar. Segundo as orientações de 2004, o MEC explana que: 

Com base em pesquisas e experiências práticas, construiu-se uma 

representação envolvendo algumas das características das crianças de 6 anos 

que as distinguem 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 (...) Esse 

desenvolvimento possibilita a ela participar de jogos que envolvem regras e 

se apropriar de conhecimentos, valores e práticas sociais construídos na 

cultura. (...) Estabelecem (as crianças) também laços sociais e afetivos e 

constroem seus conhecimentos na interação com outras crianças (...) (p. 19). 

No cenário acadêmico das últimas décadas uma grande produção de pesquisas 

têm se dedicado ao estudo e defesa da importância do brincar no desenvolvimento cognitivo-

afetivo-motor da criança, como o próprio teórico que embasa a presente pesquisa, Henri 

Wallon. É no momento da brincadeira que a criança desenvolve as múltiplas linguagens, a 

relação com os outros e a sua motricidade.  

Crianças são sujeitos históricos e sociais, constituintes e constituídos pela 

cultura do tempo em que vivem e, esta cultura, é marcada pelos contrassensos das sociedades 

em que elas estão inseridas. Porém, há algo específico da infância: sua capacidade de 

imaginação, criação, seu mundo de fantasias e, principalmente, sua inclinação à brincadeira. 

O que caracteriza a criança é a brincadeira. Esta brincadeira sendo entendida como uma 

experiência cultural. (KRAMER In: MEC, 2007).   

A partir da compreensão da brincadeira se conhece a criança, o seu modo de 

criar e recriar a realidade vivenciada. Um guarda-chuva, nas mãos de uma criança, não é só 

um guarda-chuva, mas uma casa, um telhado, uma espada, um bastão, uma arma, entre muitos 

outros. Através da brincadeira, do faz de conta, as crianças refletem sobre sua consciência de 

si e do mundo, sobre suas relações com os outros e, dessa forma, estabelecem outros 

significados para a sua realidade.  
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Segundo artigo escrito pela pesquisadora Ângela Meyer Borba para o 

Ministério da Educação:  

A imaginação, constitutiva do brincar e do processo de humanização dos 

homens, é um processo psicológico, iniciado na infância, que permite aos 

sujeitos se desprenderem das restrições impostas pelo contexto imediato e 

transformá-lo. Combinada com uma ação performativa construída por 

gestos, movimentos, vozes, formas de dizer, roupas, cenários, etc., a 

imaginação estabelece o plano do brincar, do fazer de conta, da criação da 

realidade “fingida”. (BORBA In: MEC, 2007) 

É de intensa relevância discutir-se e implementarem-se práticas educativas 

lúdicas e espaços para as brincadeiras no Ensino Fundamental e fazer do momento de 

transição entre a educação da infância e a nova etapa um continuum e não um momento de 

ruptura, justamente para que todas as dimensões das crianças em desenvolvimento sejam 

cuidadas. É necessária uma visão da escola sobre a criança, de modo a adaptar o Ensino 

Fundamental – com seu currículo e métodos – à criança, às suas necessidades e 

potencialidades e não o contrário, não na tentativa lastimável de fazer a criança se adaptar a 

uma escola que rompe e suprime suas formas de sentir, ser e agir.   

Afinal, uma formulação ou reformulação legal sempre traz em seu bojo a 

expectativa de melhorar a sociedade para os próprios sujeitos sociais, neste caso sujeitos, para 

além de seus papéis, seja de professor ou de aluno. Traz expectativas de ampliação de direitos 

para o adulto e para criança que vivem em um mundo permeado por desigualdades, pela 

cultura e em constante transformação.  

Acreditamos que para que essas expectativas que estão nas linhas e entre linhas 

da lei do ensino de nove anos sejam alcançadas, faz-se necessário pensar-se nas dinâmicas das 

escolas brasileiras, nas suas especificidades, na formação desses professores que receberão 

um aluno com características distintas dos alunos que recebia anteriormente, nas estruturas 

dessas escolas que precisarão estar preparadas para atender às demandas destas crianças. Não 

basta apenas uma lei que amplie este ensino e antecipe a faixa etária de ingresso sem que 

sejam construídos novos fazeres, analisados os conteúdos curriculares, reestruturadas as 

atividades que são desempenhadas no interior das escolas. È mister uma reformulação em 

todos os âmbitos em que os atores escolares, tanto da Educação Infantil quanto do Ensino 

Fundamental, estejam envolvidos para que os alunos sejam de fato postos como prioridade no 

processo de transição entre uma etapa e a outra; para que elas sejam de fato etapas de uma 
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educação básica única, pensando-se com isso, também nas dimensões afetivas e emocionais 

que constituem essas crianças. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  

 REFERENCIAL TEÓRICO: A 

PSICOGENÉTICA DE HENRI 

WALLON  

Não haverá borboletas se a vida não passar por longas e 

silenciosas metamorfoses. 

Rubem Alves
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Referencial teórico: a psicogenética de Henri Wallon 

Por ter como proposta estudar os sentimentos de crianças no processo de 

transição entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental e de seus professores no ano de 

recepção dessas crianças ao Ensino Fundamental, a escolha da teoria walloniana como 

referencial teórico viu-se como a mais adequada em vista de seu perfeito ajuste aos objetivos 

do estudo, pois a mesma compreende o individuo em sua totalidade e como um ser único, 

dotado de singularidades que devem ser respeitadas para um bom desenvolvimento, no qual a 

afetividade tem papel fundamental.  

Entender este processo de desenvolvimento é algo essencialmente importante, 

também para o professor que atua com as diferentes faixas etárias, ou segundo Wallon, com 

os diferentes estágios de desenvolvimento, já que cada estágio possui suas especificidades e o 

conhecimento sobre tais especificidades é profundamente relevante para que a escola possa 

pensar e estruturar programas de ensino eficazes, coerente com as potencialidades das 

crianças. Dessa forma, os estágios do personalismo e categorial serão abordados neste 

capítulo.  

Apesar de não ter desenvolvido uma teoria própria para a Pedagogia, 

tampouco, desenvolvido um método pedagógico, suas obras são de grande valia para a 

educação e para o intercâmbio entre a Psicologia e a Pedagogia, pois ambas as áreas do 

conhecimento podem ser amplamente enriquecidas com os conhecimentos por elas gerados e 

entrelaçados.  

Como uma das contribuições de Wallon para a Pedagogia, destacamos o 

“Projeto Langevin-Wallon”. Após a Segunda Guerra Mundial Wallon, juntamente com o 

físico Paul Langevin e outros educadores, elaborou um projeto de reforma do ensino francês. 

Nesse projeto se evidenciou o Wallon Educador, lutando para que a escola seja um 

instrumento para uma sociedade democrática fundamentada na justiça social. O projeto previa 

transformar todo o sistema de ensino, mas apesar de ter sido aprovado pelo Ministério da 

Educação da França, o projeto nunca foi implantado em toda sua extensão.  

A teoria de Wallon é psicogenética, ou seja, investiga o psiquismo na sua 

gênese e transformações, analisando o papel das relações do indivíduo com os outros do seu 

entorno social. Nessa perspectiva e com a sua base no materialismo histórico-dialético, 

Wallon descrevia seu método como uma análise genética comparativa multidimensional. 

Comparativo por fazer uma série de comparações entre os indivíduos seja, por exemplo, 
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comparando o normal com o patológico, o humano com o animal, o atual com o primitivo, 

sempre no intuito de esclarecer o processo de desenvolvimento. Multidimensional, por 

entender o individuo em suas múltiplas determinações, sejam orgânicas, sociais ou 

neurofisiológicas.  

Para Wallon a pessoa resulta da integração entre os domínios afetivos, 

cognitivos e motores e da interação de seu aparato orgânico com o meio, constituindo assim 

uma interpretação do individuo como total e único.  

Postulando a integração organismo-meio e integração entre os conjuntos 

funcionais afetivo, cognitivo e motor, a teoria psicogenética de Wallon é uma teoria que dá 

alicerce para compreender as diversidades de sentimentos e emoções, recurso importante que 

usaremos para substanciar as interpretações sobre as contradições que residem no processo de 

transição entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental – para as crianças – e na recepção 

de crianças com características diferentes das recebidas anteriormente em razão da nova 

configuração do primeiro ano do Ensino Fundamental de nove anos – por parte dos docentes – 

situações investigadas nesta pesquisa. 

2.1- Wallon e suas obras  

Destacada em várias obras, tais como Mahoney & Almeida (2004), Dantas 

(1983), Werebe e Nadel-Brulfert (1986) e Oliveira (2004), a biografia de Wallon é aqui 

apresentada de forma sucinta a partir de suas principais obras.  

Wallon foi médico, psicólogo, pesquisador e educador. Como psicólogo, 

atendendo crianças com deficiências neurológicas e com distúrbios de comportamento, reuniu 

observações que fundamentaram o seu primeiro livro L’Enfant Turbulent (A criança 

turbulenta), observações que foram enriquecidas com sua atuação como médico de batalhão 

na Primeira Guerra Mundial.  

Foi fundador do laboratório de Psicobiologia da Criança, no qual buscou 

entender os mecanismos de adaptação escolar e social e assim, iniciou a sua aproximação com 

a Pedagogia. Em 1926, publicou Psychologie Pathologique (Psicologia patológica), um livro 

de caráter didático, endereçado aos alunos do Instituto de Psicologia da Universidade de Paris, 

no qual a psicopatologia é organizada em torno dos principais quadros mórbidos. Sobre a 

Psicologia do trabalho, Wallon publicou Principes de psychologie appliquée (Princípios de 
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psicologia aplicada) em 1930. A partir da análise dos testes de aptidão e de inteligência 

trabalhou a seleção e a orientação profissional.  

Com a infância como foco na sua observação, em 1934, publica Les Origines 

du caractère chez l’enfant (As origens do caráter na criança). Nesta obra busca a gênese do 

psiquismo, detalhando os primeiros anos de vida da criança, com maior enfoque no 

comportamento emocional. Estuda a criança, do nascimento aos três anos de idade. 

 Em 1938, fica responsável por um dos tomos da Enciclopédia Francesa. 

Escreve então, La Vie Mentale (A vida mental), apresentando a sua teoria psicogenética. Trata 

da criança numa abordagem interdisciplinar. Aborda os estágios do desenvolvimento e nestes 

focaliza fatores de adaptação escolar, bem como, as anomalias da idade escolar, como roubo, 

mentira, vadiagem e perversidade. 

 Na obra L’Évolution Psychologique de l’Enfant (A Evolução Psicológica da 

Criança), de 1941, descreve os grandes conjuntos funcionais, lembrando que estes só podem 

ser estudados em separado para efeito de descrição, pois a criança é um ser completo e 

integrado.  

Participante da Resistência Francesa na Segunda Guerra Mundial, Wallon, 

mesmo na clandestinidade, escreve um livro onde agrupa os seus conhecimentos sobre a 

neurologia, a psicologia animal e a antropologia para explicar a passagem do ato motor ao ato 

mental. A obra foi intitulada de De l’Acte a la Pensée (Do ato ao pensamento). Passados três 

anos, em 1945, publicou Les Origenes de la Pensée chez l’Enfant (As origens do pensamento 

da criança), uma obra sobre a inteligência verbal ou discursiva da criança, no plano da 

descrição psicológica, a partir de conversas com crianças entre 5 e 9 anos de idade. Em 1948, 

criou Enfance, uma revista francesa sobre psicologia infantil, dirigindo-a por catorze anos. Na 

revista, o teórico publicou diversas pesquisas suas e de seus colaboradores.  

Presidente da Sociedade Francesa de Pedagogia, viveu experiências que 

trouxeram ainda maior aproximação com os problemas escolares, em virtude da intensificação 

do contato entre ele e professores.  

Mesmo após sofrer um acidente, que o deixou praticamente imobilizado, 

continuou atendendo crianças em sua própria casa em continuidade ao atendimento que 

realizava no laboratório. Em 1º de dezembro de 1962, o teórico faleceu em Paris, quando 

escrevia o seu último artigo Mémoire et Raisonnement (Memória e Raciocínio).  
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No que tange a sua teoria, considerada a grandiosidade da sua obra, 

abordaremos a seguir, o eixo principal no processo de desenvolvimento que segundo o autor é 

a integração, em dois sentidos: integração organismo-meio e integração cognitiva-afetiva-

motora; e, os estágios de desenvolvimento: personalismo e categorial.   

2.2- Integração organismo-meio 

Retomando a psicologia genética walloniana, que se propõe a estudar a 

transformação da criança no adulto de sua espécie, Wallon postula como passo importante 

para a evolução humana: a linguagem. A partir da linguagem o homem é capaz de nomear 

objetos, relacioná-los, evocá-los quando não estão presentes e, principalmente, transmitir seus 

saberes aos outros.   

Segundo Wallon, “[...] o homem é ele próprio transformado pelas realizações 

mentais, técnicas e sociais que a linguagem lhe permitiu elaborar.” (1979, p.54).   

A linguagem se constitui a partir das relações que o individuo mantém com o 

social. Dessa forma, a estrutura biológica dá possibilidades para o indivíduo se desenvolver, 

mas somente com a interação com o social ele irá se humanizar, transformando, podemos 

assim dizer, seu cérebro em mente. Em outras palavras,  

[...] a realização do potencial herdado geneticamente por um indivíduo vai 

depender das condições do meio, que podem modificar as manifestações das 

determinações genotípicas. (MAHONEY & ALMEIDA, 2005, p. 16) 

Sendo assim, o indivíduo, segundo esta teoria, é constituinte do meio em que 

vive, pois este é um meio de ação, e é constituído por ele, pois “é marcado pela civilização 

que regula a sua existência e se impõe à sua actividade.” (WALLON, 1979. p.54).  

Essa relação recíproca entre o meio e o aparato biológico se dá por 

interdependência mútua. Observamos este fato no recém-nascido, para quem é impossível 

sobreviver sem a presença do outro, do social. A partir da sua descarga motora, o choro, 

gerada por algum desconforto ou tensão (orgânico), ele começa a estabelecer comunicação 

com o meio social e assim se mantém vivo. Vale ressaltar que essa descarga motora dará 

origem a um dos traços característicos da expressão emocional, que será visto mais adiante no 

desenvolvimento da afetividade.  
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2.3- Os conjuntos funcionais  

Na teoria walloniana, o indivíduo é um todo, é um indivíduo integrado, sendo 

contra sua natureza tratá-lo como um ser fragmentado. Em cada fase da sua vida ele 

constituirá características próprias, estando todos os conjuntos funcionais (afetivo, cognitivo e 

motor) vinculados entre si e em constante movimento, conforme os modelos que a cultura em 

que ele está inserido disponibiliza.   

Diferentemente de outras teorias que privilegiam um único aspecto no 

desenvolvimento, a teoria walloniana apresenta uma visão integrada do sujeito, evidenciando 

as relações entre os conjuntos funcionais nos diferentes estágios de desenvolvimento. Vale 

grifar que a separação dos conjuntos funcionais é simplesmente para obter uma descrição do 

processo, pois segundo Mahoney & Almeida, 2009:  

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 elas têm um impacto no 

quarto conjunto: a pessoa, que ao mesmo tempo em que garante essa 

integração, é resultado dela (p.15). 

Dessa forma, a teoria postula que no processo de desenvolvimento o sujeito é 

um todo indissociável, mas os conjuntos funcionais possibilitam diferenciações conforme a 

preponderância de um ou outro. Inicialmente, esse processo é nebuloso, ocorrendo de forma 

sincrética, somente no decorrer do desenvolvimento e a partir das solicitações do meio é que 

estes conjuntos funcionais vão se diferenciando.  

2.3.1- O conjunto motor 

Este conjunto está relacionado ao movimento do corpo, sendo responsável pelo 

seu deslocamento no tempo e no espaço. Segundo Wallon (2007, p. 127), “Dentre as maneiras 

que o ser vivo tem de agir no meio, o movimento é o que deve aos progressos de sua 

organização no reino animal e no homem uma eficácia preponderância”.   

Para o autor, esse movimento não é somente o movimento propriamente dito, o 

ato mecânico e fisiológico, mas algo ao que podemos atribuir diversas significações, não 

sendo possível dissociá-lo dos outros conjuntos funcionais, já que ele é o instrumento para a 

ação dos outros. A partir do motor, as reações posturais servem de equilíbrio corporal e como 

apoio tônico para as emoções e os sentimentos se expressarem, a exemplo disso, podemos 

citar as expressões faciais.  
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Segundo Almeida (2010), o ato motor na teoria psicogenética walloniana se 

divide em três formas:  

[...] primeiro, os deslocamentos do corpo no tempo e no espaço, em função 

das leis da gravidade (movimento exógeno ou passivo); o segundo 

deslocamento (movimento autógeno ou ativo) é caracterizado pelos 

movimentos voluntários ou intencionais do corpo ou partes dele; o terceiro é 

o das reações posturais, que se caracterizam por mímicas e expressões 

corporais e faciais diante das diferentes situações que os humanos enfrentam 

(p.26-27). 

Todas essas três formas de movimentos têm sua importância na evolução 

psicológica da criança. Seja dependendo de forças exteriores ou da própria vontade do corpo, 

seja no movimento em relação aos outros. Todos se implicam e se condicionam mutuamente.  

 O início desses movimentos ocorre, para Wallon (2007), desde a vida fetal e 

no decorrer do seu desenvolvimento, por etapas sucessivas, a função complexa do tônus 

alcança a sua completude. O desenvolvimento motor ocorre concomitantemente à maturação 

biológica do sujeito, sendo assim, o equilíbrio funcional muda de acordo com a idade. Deste 

modo, assim como ocorre em todos os conjuntos funcionais, no início do seu processo, os 

movimentos ocorrem de forma global e difusa e, com o decorrer do desenvolvimento, vão se 

diferenciando e se aperfeiçoando. 

Quando observamos um bebê nos primeiros meses de vida podemos perceber 

seus movimentos, de certa forma, descompassados, por muitas vezes puramente reflexos, 

reagindo a estímulos interoceptivos e proprioceptivos1 objetivando meramente resolver a 

tensão ou desconforto sentido. Com o decorrer dos meses ele já consegue alcançar os objetos 

desejados que estejam ao seu alcance, conseguindo então sentar-se, ampliando o seu campo 

de visão, posteriormente já inicia o engatinhar e, consequentemente, a marcha. Todo esse 

processo, como citado anteriormente, depende da maturação orgânica e também das 

influências do meio ao oferecer estímulos adequados. 

2.3.2- O conjunto cognitivo 

Este conjunto é responsável pelas funções que permitem a aquisição e a 

manutenção do conhecimento, assim como a sua transformação. Esse processo se dá a partir 

                                                           
1
 Sistema interoceptivo é aquele por meio do qual o indivíduo entra em contato com estimulações derivadas dos 

sistemas digestivo, respiratório e circulatório, já o sistema proprioceptivo é aquele por meio do qual o indivíduo 

entra em contato com estimulações de músculos, tendões, juntas, etc., particularmente envolvido na 

discriminação da posição e movimento do corpo. 
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de imagens, ideias e representações. Assim como no conjunto anterior, no início o 

conhecimento se dá de forma sincrética e a partir das exigências do meio, estes 

conhecimentos vão se tornando mais precisos, tendendo a formar categorias e conceitos 

referentes ao mundo externo e de si mesmo, a partir do momento em que a criança vai 

tomando consciência de si.  

 Wallon (2007) enfatiza a importância da linguagem no processo cognitivo e 

também para a evolução humana: 

Sem falar das relações sociais que ela torna possíveis e que a modelaram, 

nem do que cada dialeto exprime e transmite de história, foi ela que fez 

transmudar-se em conhecimento a mistura estreitamente combinada de 

coisas e de ação em que se decompõe a experiência bruta. A bem dizer, ela 

não é a causa do pensamento, mas é o instrumento e o suporte 

indispensáveis para seus progressos (p.155).  

Segundo o autor, a partir da linguagem o individuo é capaz de representar, de 

evocar as coisas que não estão no momento real, integrando o ausente e o presente, de acordo 

com o que o sujeito sente naquele momento. Ressaltamos aqui que o desenvolvimento da 

linguagem é processual e que antes das palavras, vem os gestos, depois os gestos 

acompanham as palavras, para posteriormente fundirem-se em uma só forma de comunicação.  

Dessa forma, de acordo com a teoria walloniana, é partir desse conjunto que o 

sujeito é capaz de rever e reelaborar o passado, como também, fixar e analisar o presente e 

projetar o futuro (ALMEIDA, 2010).  

2.3.3- O conjunto afetivo 

Este conjunto compreende as emoções, sentimentos e paixão que afetam o 

indivíduo em seu desenvolvimento. Para Almeida (2010, p.19), “Afetividade refere-se à 

capacidade do ser humano de ser afetado pelo mundo interno e externo, por sensações ligadas 

às tonalidades agradáveis e desagradáveis”.  

A afetividade possui suas origens no nascimento da criança, inicialmente por 

sensibilidades internas de interocepção e de propriocepção. As primeiras reações acontecem 

de forma indiferenciada e por atividades generalizadas do organismo. A partir do contato com 

o mundo externo, o meio social, a criança começa a diferenciar as suas sensações, evolução 

que perdurará durante toda a sua vida. 
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Segundo Wallon (2007, p. 120), a primeira emoção vivenciada pela criança é o 

medo: “É uma estimulação labiríntica brutal, a uma impressão de queda que estão ligadas as 

reações da primeira emoção claramente diferenciada da criança, o medo.” Podemos observar 

claramente a expressão de tensão do bebê quando ele perde seu equilíbrio e senti que irá cair, 

essa expressão é, corriqueiramente, seguida de choro que demonstrará tonalidades 

desagradáveis por meio de seu conjunto motor.  

A teoria aponta para três momentos sucessivos na evolução deste conjunto: 

emoção, sentimento e paixão.  

As emoções consistem essencialmente em sistemas de atitudes que, para 

cada uma, correspondem certo tipo de situação. Atitudes e situação 

correspondente se implicam mutuamente, constituindo uma maneira global 

de reagir que é do tipo arcaico e frequente na criança. (WALLON, 2007, p. 

121) 

A emoção é para Wallon (2007) orgânica, visceral e controlada por estruturas 

nervosas na região subcortical do cérebro. Outro aspecto é o seu poder epidêmico e 

contagiante, possuindo um efeito enorme no meio em que ela se insere. A partir de um 

desconforto do bebê e a sua consequente expressão, o seu choro, observamos uma 

mobilização de todos que estão em seu entorno, principalmente, da mãe. Assim, começam a 

serem estabelecidas as primeiras relações sociais. Com a resposta do outro, a criança passa a 

reproduzir os traços dos estímulos e, assim, as suas trocas com o meio social vão se afinando. 

(ALMEIDA, 2010). Nesta conjuntura, verifica-se que a emoção é a condição de sobrevivência 

para o ser humano, pois é ela quem faz a ligação do orgânico com o social.  

A afetividade se expressa de forma mais concreta pela emoção. Assim como os 

outros conjuntos, o conjunto da afetividade se inicia de forma sincrética e com o seu 

desenvolvimento vai se diferenciando. Ou seja, “à medida que sua significação fica mais 

precisa tornando-os mais autônomos, separam-se da própria emoção” (WALLON, 2007, p. 

124). 

 O adulto, com seu poder de representação, vai reduzindo as emoções, a partir 

do controle. Como também, a partir da integração com o conjunto cognitivo, traduz 

intelectualmente os seus motivos e as suas circunstâncias. Essa repressão e, a posterior, 

representação das emoções é o que Wallon (2007) denomina de sentimento. Ele é a expressão 

da emoção a partir da linguagem e da mímica que rompe com o seu poder contagioso.  
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A partir do momento em que a mímica se torna linguagem e convenção, ela 

multiplica as nuanças, as cumplicidades tácitas, os subentendidos, e os 

sofistica, de encontro ao rapto unânime que é uma emoção autêntica.  (op. 

cit. p.124) 

A paixão surge depois dos três anos da criança, podendo ser intensa e 

profunda. De acordo com a teoria walloniana, a paixão se difere do sentido dado pelo senso 

comum, sendo a paixão a responsável pelo autocontrole das emoções, ou seja, da capacidade 

de “tornar a emoção silenciosa” (op. cit. p.126).  

2.3.4- A pessoa 

A teoria walloniana postula a pessoa como um dos conjuntos, ao lado do 

afetivo, do cognitivo e do motor. O conjunto pessoa guarda uma característica própria: “A 

pessoa, o quarto conjunto funcional, expressa a integração do afetivo – cognitivo – motor em 

suas inúmeras possibilidades” (ALMEIDA & MAHONEY, 2011, p.112).  

No seu conceito de integração, Wallon afirma que:  

É contrário à natureza tratar a criança fragmentariamente. Em cada idade ela 

é um todo indissociável e original. Na sucessão de suas idades, é um só e 

mesmo ser sujeito a metamorfoses. Feita de contrastes e conflitos, sua 

unidade é, por isso mesmo mais suscetível de ampliações e novidades. (op. 

cit. p.198) 

*** 

Para uma melhor compreensão de sua teoria no que tange o desenvolvimento 

humano, desde o seu nascimento, Wallon propõe uma sequência de estágios: 

- Impulsivo Emocional (0 a 1 ano) 

- Sensório Motor e Projetivo (1 a 3 anos) 

- Personalismo (3 a 6 anos) 

- Categorial (6 a 11 anos) 

- Puberdade e Adolescência (11 anos em diante)  

Queremos sinalizar que essas idades foram propostas pelo teórico para crianças 

da sua época e inseridas naquela determinada cultura. Porém, será no mergulho do indivíduo 

no meio em que está inserido e juntamente com a sua historicidade que se desenvolverão as 

características de cada estágio. Nesta sequência de estágios, segundo Wallon (1995), existem 

três leis reguladoras: 
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- Alternância funcional: o movimento predominante em cada estágio é variável, ora ele se 

volta para o conhecimento de si mesmo, movimento centrípeto, ora ele se volta para o 

conhecimento do mundo exterior, centrífugo.  

- Predominância funcional: em cada estágio um conjunto funcional, cognitivo, afetivo ou 

motor, fica mais em evidência. Apesar da predominância, os conjuntos se nutrem 

mutuamente. O desenvolvimento e o amadurecimento de um, interfere no amadurecimento do 

outro. 

- Integração funcional: nesta sequência, há uma hierarquização entre os estágios. Sendo os 

primeiros estágios mais simples, com atividades mais primitivas e estes vão se integrando 

com conjuntos funcionais mais complexos dos estágios seguintes, havendo assim, uma 

integração progressiva.  

 Em outras palavras, observamos que todos os estágios são dotados de sentido a 

partir da sua sucessão temporal, pois, como vimos, é a partir da gênese de cada um e do seu 

desenvolvimento que o próximo estágio será preparado.  Dessa forma, torna-se imprescindível 

a discussão sobre os estágios que englobam a idade aqui pesquisada para um maior 

conhecimento dos comportamentos predominantes e os recursos que cada fase dispõe em seu 

processo. 

Queremos enfatizar que, embora em cada estágio predomine determinados 

comportamentos, a teoria walloniana postula que, ao contrário de outras teorias, a passagem 

de um estágio para o outro não acontece de forma linear. Será a partir das interações com o 

meio em que ele está inserido que o indivíduo avançará, retrocederá, depois avançará 

novamente, ocorrendo um movimento flutuante entre os estágios. Sempre haverá uma 

reorganização qualitativa e uma constante transformação. Como declara Galvão (1995, p.41): 

“Para Wallon, a passagem de um a outro estágio não é uma ampliação, mas uma reformulação”.  

2.4- O estágio do personalismo 

Segundo Bastos e Dér (2009, p.39) “como o próprio nome sugere, este estágio 

está voltado para a pessoa, para o enriquecimento do eu e a construção da personalidade”.  

Após a consciência corporal adquirida no estágio sensório-motor, esta se torna condição 

fundamental para a tomada de consciência de si e para a diferenciação do eu e do outro.  

Nesse processo de individualização, a criança tem a necessidade de se afirmar, 

de conquistar sua autonomia, o que vai ocasionar em um período dotado de uma variedade de 



38 

 

conflitos (WALLON, 1981). Como abordamos anteriormente, há uma interdependência e uma 

predominância dos conjuntos funcionais em cada estágio de desenvolvimento. No 

personalismo, a afetividade é o fio condutor e será fundamental para futura evolução da 

inteligência, que será desenvolvida no estágio posterior.  

No processo de discriminação eu-outro, onde o eu separa-se e distingue-se 

desse outro, expressão como eu substitui o pronome da terceira pessoa que antes o designava. 

Outro fator importante para esse processo é o papel do grupo. Ao ingressar na escola, a 

família ainda é a referência principal da criança. No entanto, na escola é proporcionada uma 

diversificação dos grupos nos quais ela pode se inserir. Assim, durante esse estágio, o grupo 

permitirá à criança diferenciar-se dos outros e descobrir sua originalidade e autonomia 

(WALLON, 1953).  

O estágio do personalismo divide-se em três períodos distintos: período da 

negação, idade da graça e período da imitação. Todos com objetivo de tornar o eu mais 

independente e diversificado. 

No período da negação, a criança inicia uma crise intensa de oposição ao 

outro. Esta oposição pode ser entendida como uma busca de afirmação de si próprio, de impor 

a sua visão pessoal e lutar para que a sua opinião prevaleça. Essa primeira diferenciação se dá 

com relação aos objetos. Nesse momento surge o “meu” e o “teu”. Segundo Wallon (1975, 

p.156), “este primeiro desejo de propriedade baseia-se num sentimento de competição. Trata-

se de se apropriar do que é reconhecido como pertencendo aos outros”. 

Outra distinção iniciada na criança nessa fase é entre suas fantasias e a 

realidade. Nessa brincadeira de “faz de conta” a criança sente muito prazer em misturar a 

fantasia e a realidade no mesmo contexto.  

No período seguinte, o da idade da graça, ou a fase da sedução, a criança 

desenvolve maneiras de ser admirada e chamar a atenção para si mesma através da sedução. A 

necessidade de ser admirada para assim poder admirar-se dá vazão para uma conhecida frase: 

“olha como eu sei fazer isso!”. Com isso, a criança tem o objetivo de, agradando, obter a 

aprovação dos demais.  

Na escola, comportamentos da professora de reconhecer e respeitar as 

diferenças no grupo serão fundamentais nesse processo. Assim como demonstrar que a 

criança possui uma visibilidade naquele grupo pelas diferenças que ela possui e tornar 
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possível a demonstração delas, serão de grande importância na construção da personalidade 

destas crianças.  

O terceiro e último período, o da imitação, há o movimento contrário da 

oposição vista no primeiro período. Neste, há uma reaproximação com o outro, manifestada 

pelo prazer de imitar, ação esta que possui um papel fundamental na assimilação do mundo 

exterior.  

Neste processo de diferenciação, o personalismo caracteriza-se como 

centrípeto, pois a direção está voltada para si mesmo. Dessa forma, há uma impregnação 

afetiva e ainda um pensamento ainda marcado pelo sincretismo, que como declara Wallon 

(1994, p. 104) é “um estado primitivo de sensibilidade ou de conhecimento (...) em que a 

distinção das relações, a dissociação das partes, a oposição do objetivo ao subjetivo, ainda não 

se produziram”. Entretanto, a consciência de si que vai sendo desenvolvida neste estágio, já 

implica em uma redução deste sincretismo, o que torna essencial para as novas aquisições do 

próximo estágio que estará voltado para a dimensão cognitiva, o categorial.   

2.5- O estágio categorial 

A diferenciação entre o que é de si e o que é do outro no estágio anterior dá 

condições estáveis para a exploração mental do mundo físico. Wallon apresenta esse estágio 

como uma fase no desenvolvimento em que há a preponderância do domínio cognitivo e a 

direção do eu para as coisas, em outras palavras, de uma direção centrípeta para centrífuga. 

O desejo de conhecer e conquistar o mundo exterior ocupa o espaço antes 

ocupado para a formação da personalidade, vista no estágio anterior. Agora, a criança passa a 

ser capaz de organizar o pensamento em categorias, seriação e agrupamentos. Sobretudo, tem 

início nessa fase a capacidade de autodisciplina mental, comumente conhecida como atenção.  

Apesar da categorização e classificação dos eventos e situações que aparecem 

para a criança, o estágio categorial não se trata, porém, de uma fase racionalista, uma vez que 

o pensamento sincrético marcado pela confusão entre o eu e o outro, pela diferenciação do 

interno (meu) e o externo, se dá de forma lenta e só culminará em sua plenitude depois da 

crise da adolescência. Dessa forma, a partir de como o mundo significa e como afeta a 

criança, ela classificará e organizará o seu pensamento. 

Este período é dividido em duas etapas: pré-categorial e categorial. O 

primeiro, entre os seis e os nove anos, é marcado pelo sincretismo, configurado pelo 
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pensamento por pares. Para Wallon (1989), o pensamento por pares é a gênese da inteligência 

discursiva.  

O pensamento existe apenas pelas estruturas que introduz nas coisas. 

Inicialmente há estruturas muito elementares. O que é possível constatar, 

desde o início, é a existência de elementos que estão sempre aos pares. O 

elemento de pensamento é essa estrutura binária, não os elementos que o 

constituem. (p.30)  

Em outras palavras, a criança não consegue pensar exclusivamente sobre um 

único fato, objeto ou situação. Estes só podem existir em relação a outro que lhe dê 

identidade. A relação se dá independentemente da significação objetiva dos seus termos. 

Podendo ser relacionados por um “encontro fortuito, pela vivência da criança, por um 

sentimento de contraste ou parentesco de uma coisa em relação à outra”. (AMARAL, p.54)  

Entretanto, o confronto dos pares formados com a experiência da criança 

ocasiona, com o passar do tempo, um sentimento de inadequação e a uma posterior tentativa 

de ajustamento das representações para a realidade em que ela está inserida. Assim, o 

pensamento sincrético, vai sendo substituído pelo sistema de relações, que acontecerá com a 

emergência do pensamento categorial. 

Com a formação das categorias intelectuais, a criança começa a ser capaz de 

identificar, analisar, definir e classificar os objetos e as situações. Estas ações vão se tornando 

mais sistemáticas e coerentes e assim, ela vai tomando consciência dos papéis que ocupa em 

relação ao outro e o outro em relação a ela. Vale ressaltar que nesta fase, a criança ainda não 

alcançará a plenitude da abstração e a pureza do conceito, mas já se configuram como uma 

relação entre a experiência concreta e a ideia geral.  

No meio escolar, além da multiplicidade de papéis proporcionados à criança, é 

lhe dada a oportunidade do exercício das suas potencialidades. Nesse exercício, faz-se 

necessário o estímulo, a valorização do seu trabalho, para que, dessa forma, a criança se sinta 

aceita e acolhida naquele grupo. Lembrando sempre das flutuações recorrentes entre os 

estágios e dos períodos de imperícia, ocasionadas pelo sincretismo, no processo de ensino-

aprendizagem a qual a criança faz parte. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  
 PERCURSOS METODOLÓGICOS  

O conhecimento do método é fundamental em qualquer 

processo, porém, o que dá tom aos procedimentos é 

“como se utiliza” a técnica, ou seja, a emoção empregada 

nela. 

Fernando Coelho
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Percursos Metodológicos 

De acordo com seu objetivo central, este estudo dedica-se a investigar, 

compreender e analisar os sentimentos e emoções de educadores no trabalho com crianças de 

seis anos no Ensino Fundamental de nove anos, bem como os sentimentos e emoções de seus 

educandos de seis anos de idade neste ano de ingresso que representa para eles a transição 

entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental e assim, dar subsídios à compreensão do 

aluno e do professor, da interação entre eles e do papel da afetividade no processo ensino-

aprendizagem. Neste sentido, a proposta que aqui fazemos é a de ouvir/observar estes atores 

do cotidiano escolar, dirigindo-nos para uma pesquisa de abordagem qualitativa.  

Segundo Deslandes (1994, p. 42-43), a metodologia de um projeto de pesquisa 

é "mais que uma descrição formal dos métodos e técnicas a serem utilizados, indica as opções 

e a leitura opcional que o pesquisador fez do quadro teórico".  

Na abordagem qualitativa da pesquisa, a interação dos sujeitos é uma 

característica inerente. Nesta perspectiva, as questões devem ser apuradas de maneira ampla e 

livre, respeitando-se as especificidades de cada sujeito. 

O referencial teórico adotado nessa pesquisa afirma ser o indivíduo constituído 

pelo seu meio e também constituinte dele, em uma relação recíproca contínua. Também 

postula que as dimensões cognitiva, afetiva e motora estão sempre interligadas ao processo de 

ensino-aprendizagem a que o indivíduo se submete. Nessa direção, a escolha metodológica 

dos instrumentos na produção das informações deve ser por algo que consiga captar o mais 

próximo possível esta realidade, este meio. Assim optamos pela utilização da entrevista 

semiestruturada, para caracterização inicial dos professores e apreensão de alguns dos 

sentimentos constituídos no exercício da docência com o novo primeiro ano do Ensino 

Fundamental e pela observação – realizada pelo pesquisador – da dinâmica de sala de aula. A 

posterior análise do conjunto dos dados produzidos – entrevista e observação –, revelaram-se 

procedimentos de pesquisa que atenderam as nossas necessidades na direção de encontrar 

respostas ao problema de pesquisa.  

3.1- A escola, os professores e os alunos 

A escolha da escola se deu a partir de contatos com uma colega do programa 

de pós-graduação, que gentilmente nos convidou a realizar a pesquisa na escola municipal em 

que trabalhava, localizada na região oeste da cidade de São Paulo. 
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A escola construída há mais de 40 anos é muito bem quista em suas 

redondezas, sendo assim, muito procurada por famílias que desejam matricular suas crianças e 

adolescentes e por docentes que desejam trabalhar na instituição. O Projeto Politico-

Pedagógico da unidade escolar demonstra que o foco do trabalho educativo está na leitura e 

na escrita, assim como, na formação de alunos que sejam capazes de analisar, compreender e 

intervir na sociedade.  

Detentora de bons resultados em exames nacionais – de acordo com seu 

Projeto Politico-Pedagógico – como o IDEB, a escola possui média superior às demais 

escolas do Estado de São Paulo, observando-se, porém uma pequena regressão em seus 

índices no último exame supracitado.  

Alguns princípios da escola descritos em seus documentos são: o saber 

reflexivo, construído mediante permanente problematização da realidade e busca de soluções; 

a produção de conhecimento cada vez mais significativo; o desenvolvimento de atividades 

interdisciplinares que reorganizem os conteúdos, superando a fragmentação do conhecimento; 

noções de cidadania, patriotismo, e nacionalismo que poderão tornar os jovens mais 

comprometidos com a sociedade. A unidade escolar lócus da pesquisa possui 609 alunos 

regularmente matriculados em dois turnos de funcionamento. O período matutino é dedicado 

ao Ensino Fundamental I, do 1º ao 5º ano, e o período vespertino é dedicado ao Ensino 

Fundamental II, do 6º ao 9º ano.  

Para o estímulo à leitura, a escola possui uma ampla biblioteca com um 

considerável número de exemplares dispostos organizadamente em estantes ao redor do 

espaço e com diversas mesas grandes arredondadas com vários assentos. Mesmo sendo um 

espaço com boa ventilação natural pudemos ver dois ventiladores, além de ótima iluminação 

garantida por grandes janelas de vidros. Uma professora readaptada
2
 é a responsável pelo 

local, garantindo a boa conservação dos livros e da organização do espaço.   

A equipe técnica pedagógica da escola é formada por 59 professores, 2 

coordenadores, 2 assistentes de direção e 1 diretor. Entre o grupo de professores, encontramos 

além de docentes polivalentes, professores readaptados, professores de leitura, de recuperação 

                                                           
2
 Readaptação é a situação funcional transitória ou permanente do servidor público que por motivos de saúde fica 

impedido de desempenhar sua função regular, aquela para a qual se concursou, passando a desempenhar outras 

que respeitem suas limitações físicas, psíquicas ou mentais e o mantenham na dinâmica laboral do serviço 

público. 
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em língua portuguesa, de educação física, professores substitutos, de artes, informática e 

especialistas.   

Ao chegarmos aos arredores da escola já podemos perceber o clima agradável 

que paira no ar e observar o colorido de suas paredes alegrando o ambiente que circunda a 

escola. Vários alunos chegam antes da abertura dos portões e ficam nas áreas externas 

conversando. Ao tocar do sinal todos adentram na escola, dando vida a seus espaços. As salas 

de aula são amplas, arejadas e bem iluminadas. A mobília é bem conservada, porém é a 

mesma para os dois níveis de Ensino Fundamental, não correspondendo às necessidades e 

diferenças físicas existentes entre as crianças de seis anos e os adolescentes de quatorze anos 

ou mais. Além disso, percebemos a dificuldade de identidade das turmas com suas salas, pois 

os desenhos e produções dos alunos precisam dividir os poucos espaços nas paredes.  

A escola, assim como determina a lei, recebe em suas turmas alunos 

deficientes, procurando garantir a eles razoável acessibilidade, materiais e professores para as 

adequações que se fizerem necessárias no sentido de que eles participem do processo de 

ensino-aprendizagem ativamente. No que se refere aos espaços físicos da escola, ela possui 

duas quadras de esportes, sem proteção contra chuvas
3
, dois bebedouros, dois banheiros no 

piso térreo, cozinha, cantina, algumas mesas para refeições, sala de leitura, sala de 

recuperação paralela para atendimento do aluno no contra-turno e sala de vídeo.  

3.2- A escolha dos professores da pesquisa 

Os professores participantes desta pesquisa foram escolhidos em função da 

indicação da coordenação escolar da própria unidade de ensino. Outros critérios obedecidos 

na seleção dos informantes foram: 1) que fossem docentes em atividade no 1º ano do Ensino 

Fundamental de nove anos, no período da produção das informações dessa pesquisa e, 2) que 

tivessem, em anos anteriores, atuado como docentes na antiga 1ª série do Ensino Fundamental 

de oito anos.  

No primeiro contato com a unidade escolar, em que foram explicitados os 

objetivos e método desta pesquisa, a coordenadora pedagógica que nos recebeu mencionou 

que havia três professoras que se encaixavam nessas condições, porém, ressalvou que 

indicaria apenas duas delas por considerar a terceira professora menos disponível à 

                                                           
3
 Ao visitar a escola novamente no fim do ano letivo, pudemos perceber que uma das quadras de esportes estava 

recebendo cobertura.  
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experiência com a pesquisa. Contudo, decidimos fazer a tentativa de entrevistar as três 

professoras e, como previsto pela coordenadora, obtivemos êxito somente com duas das 

professoras indicadas.  

Prosseguimos às entrevistas com as duas professoras que aceitaram participar 

da pesquisa, as quais chamaremos de Laís e Carla, nomes fictícios na intenção de proteger 

suas identidades. Logo no primeiro encontro com as docentes lhes apresentamos mais 

detalhadamente os objetivos da pesquisa e agendamos as datas em que seriam realizadas as 

entrevistas.   

3.3- A escolha das turmas da pesquisa 

Quando no período que se seguiu ao Exame de Qualificação, optamos por 

realizar observações do cotidiano de sala de aula decidimos observar as turmas das mesmas 

professoras que havíamos antes entrevistado. Tratavam-se de duas turmas com um total de 45 

alunos, sendo 24 alunos em uma turma e 22 em outra. Denominaremos essas turmas de Turma 

A e Turma B, respectivamente. 

3.4- Procedimentos para a produção das informações 

Com a definição dos participantes desta pesquisa, iniciamos o processo de 

coleta de dados que dão suporte a esta pesquisa. Como houve dois momentos, dividimos em 

fase de entrevistas e fase das observações.  

3.4.1- Fase das Entrevistas 

O início do processo de produção das informações foi antecedido da 

apresentação do escopo da pesquisa à coordenadora pedagógica da escola, como detalhado 

mais adiante. 

Para a produção de informação nesta fase utilizei a entrevista entendida, como 

Szymanski (2008), como um encontro interpessoal no qual é incluída a subjetividade dos 

protagonistas, podendo se constituir um momento de construção de um novo conhecimento.  

As entrevistas se guiaram, em alguns momentos, de forma livre e, em outros, a 

partir de roteiro previamente formulado. Desta forma, fez-se possível obter dados objetivos e 

subjetivos acerca dos sujeitos no que se refere ao tema em estudo.  
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Na tentativa de conseguir a adesão da terceira professora (citada pela 

coordenadora como mais “difícil”) à pesquisa, procedemos à apresentação de nossos objetivos 

e ao agendamento de um primeiro encontro nas dependências da escola. Após algum tempo 

de espera na recepção da escola, a professora sentou-se ali mesmo e passamos a conversar. 

Novamente foram explicitados os objetivos da pesquisa, mas logo fomos interrompidos pela 

professora com questionamentos sobre o material da entrevista, pois a mesma queria ficar 

com as questões e depois apenas encaminhar as respostas escritas ao pesquisador. Deste 

ponto, lhe foi explicado o valor da entrevista na produção de dados e a estrita necessidade de 

ser uma coleta presencial, mas a mesma se recusou alegando que precisava primeiro se 

preparar para as respostas, dando como segunda opção ficar com o roteiro e posteriormente 

agendar um novo encontro com o pesquisador. Imediatamente, foi-lhe explicado que tal 

procedimento não seria viável e dessa forma, a entrevista não se realizou. 

Ambas as entrevistas realizadas foram consentidas pelos sujeitos por meio de 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) após explanação do 

escopo da pesquisa (vide apêndice C e D). 

3.4.1.1- A entrevista com a professora Laís 

No início da entrevista fora apresentado à professora os objetivos da pesquisa 

e, também falou-se um pouco sobre a sua trajetória profissional do pesquisador na expectativa 

de aproximar pesquisador e sujeito. A entrevista foi realizada na escola em que a entrevistada 

trabalha, na sala da direção, local este que não foi propício para a concentração da 

entrevistada e do entrevistador, pois várias pessoas entraram e saíram por diversas vezes do 

recinto. Vale ressaltar que, lamentavelmente, uma das pessoas que adentrou a sala 

permaneceu e, inclusive, respondia as perguntas que eram direcionadas à entrevistada. 

Contudo, a partir das questões desencadeadoras, a entrevistada descreveu o processo de 

integração das crianças advindas da Educação Infantil quando em seu ingresso no Ensino 

Fundamental e explicitou os sentimentos que ela pode observar nas crianças neste processo. 

No decorrer da entrevista foi possível ao pesquisador observar que a entrevistada também se 

posicionou bastante sobre os seus sentimentos. Com o consentimento da entrevistada, a 

entrevista foi gravada em áudio e teve duração de aproximadamente 1 hora.  
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3.4.1.2- A entrevista com a professora Carla  

Assim como com a professora Laís, ao entrevistar Carla fora apresentado o 

pesquisador e a pesquisa com o intento de criar um ambiente mais simpático de diálogo. A 

entrevista foi realizada na universidade em que a entrevistada faz pós-graduação e teve 

duração de aproximadamente 45 minutos. A entrevista se desenvolveu de forma agradável e a 

professora descreveu com leveza o processo de transição das crianças para o Ensino 

Fundamental. Assim como a professora Laís, Carla descreveu por diversas vezes os seus 

sentimentos no trabalho com as crianças d seis anos no Ensino Fundamental, além de também 

descrever os das crianças.  

                                                *** 

Após o processo de produção das informações, as entrevistas foram 

devidamente transcritas para sua posterior análise. Demos então inicio à fase das observações 

em sala de aula, a fim de adentrar de forma mais consistente na dimensão afetiva destes.  

3.4.2- Fase das Observações  

Antes de iniciar esta fase, foi realizado um cronograma a fim de organizar a 

distribuição do acompanhamento nas duas salas que seriam observadas e assim, conseguir 

captar diferentes dias e horários das duas turmas. 

Tabela 2. Cronograma das observações I 

DIAS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

PRIMEIRO 

HORÁRIO  

A B A B A B A B A B 

INTERVALO A/B A/B A/B A/B A/B A/B A/B A/B A/B A/B 

SEGUNDO 

HORÁRIO 

B A B A B A B A B A 

 

Contudo, nos quatro primeiros dias de aula, a professora da turma B não esteve 

presente na escola e foi substituída por outros professores. Dessa forma, foi necessário fazer 

outro cronograma que ficou desta forma: 
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Tabela 3. Cronograma das observações II 

DIAS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

PRIMEIRO 

HORÁRIO  

A A A A A B B B B B 

INTERVALO A A A A A B B B B B 

SEGUNDO 

HORÁRIO 

A A A A A B B B B B 

 

Dessa forma, não foi possível observar os alunos intercaladamente. Feitos os 

ajustes necessários, na primeira semana Turma A foi observada e na semana seguinte, a 

Turma B. Nessa observação, guiei-me nas considerações de Wallon (1975, p. 16) que aponta: 

“A observação é um método cujo contributo é dos mais ricos na psicologia da criança.”, 

porém aponta a sua principal dificuldade:  

Rigorosamente falando, não existe observação que seja um decalque exato e 

completo da realidade [...] A grande dificuldade da observação pura como 

instrumento de conhecimento é que em geral utilizamos um quadro de referencia 

sem sabe-lo, uma vez que seu emprego é impensado, instintivo e indispensável. 

(WALLON, 2007, p. 17)  

Além de Wallon, nos pautamos em Vianna (2003) que recomenda ao 

observador desenvolver um método pessoal para fazer suas anotações e fazer um registro de 

natureza narrativa de tudo o que foi constatado no período da observação. Ele deve descrever 

inteira e cuidadosamente o fenômeno observado, incluindo atividades ocorridas, pessoas 

participantes das atividades e o significado para essas pessoas daquilo que foi observado.  

Os registros derivados das observações foram nomeados de Observação 

Impressionista e serviram de substrato para as posteriores análises, cuja quais procuraram 

investigar, compreender os sentimentos e emoções de educadores no trabalho com crianças de 

seis anos no Ensino Fundamental de nove anos, bem como os sentimentos e emoções dos seus 

educandos de seis anos de idade neste ano de ingresso que representa para eles a transição 

entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental e assim, dar subsídios à compreensão do 

aluno e do professor, da interação entre eles e do papel da afetividade no processo ensino-

aprendizagem. 
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3.4.2.1- Relato dos procedimentos adotados na Fase das Observações  

Nesta fase foram realizadas as observações nas duas turmas, A e B, durante 

duas semanas, como descrito no cronograma supramencionado, no intento de alcançar os 

objetivos desta pesquisa. 

O primeiro dia de observação foi também o primeiro dia de aula do segundo 

semestre de 2011. Cheguemos antes do horário de abertura dos portões e pudemos observar os 

alunos chegando, uns de perua escolar e outros acompanhados dos seus pais.  

Ao tocar o sino, os que vieram com seus pais se despediram e se uniram aos 

outros colegas que já estavam adentravam à escola.. Foi possível observar toda a dinâmica em 

que alguns conversavam no pátio, enquanto outros já se encaminhavam para as suas salas. 

Encontramos os professores em uma sala de reuniões, sentados esperando o segundo toque 

para se dirigirem às suas respectivas salas.  

Iniciamos essa fase acompanhando a professora Carla, que outrora já havia 

realizado a entrevista, até sua sala de aula e encontramos todos os alunos já se organizando 

em suas cadeiras. Eles pareciam ter os seus lugares marcados. Depois de uma breve 

apresentação da professora, o pesquisador sentou-se no fundo da classe, acompanhado apenas 

do seu caderno de anotações. Poucos alunos apresentaram curiosidade sobre o que o adulto 

estranho fazia no espaço deles e, alguns minutos após o inicio da observação, já aparentavam 

naturalidade e conforto.   

Da mesma forma, na semana seguinte, o mesmo procedimento se deu na turma 

da professora Laís. Do fundo da sala, pudemos observar melhor todos os alunos e a 

professora, bem como registrar as interações percebidas. As anotações eram realizadas no 

momento imediato em que os fatos iam se sucedendo – em registro cursivo – e no fim da 

manhã, imediato às observações, todas as impressões captadas naquele dia de observação 

eram transcritas. Os registros foram elaborados pensando em um leitor, que estivesse 

interessado, para que pudesse captar perfeitamente os detalhes do que ocorreu.  

Os dez dias de observações, sendo cinco da professora Carla e cinco da 

professora Laís, produziram um vasto material. Iniciamos então uma seleção dos momentos 

que mais evidenciaram os sentimentos e as emoções dos professores e dos alunos. Alguns 

momentos foram descartados devido à falta de informações registradas, uma vez que várias 
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situações se sucediam simultaneamente e o pesquisador encontrava dificuldade de registrar na 

íntegra ambas as situações.  

Após diversas leituras do material coletado e de minucioso olhar para cada 

momento registrado, reelaboramos as observações em forma de episódios, e destes 

selecionamos nove episódios para análise, sendo seis da Turma A e três da turma B. O critério 

de seleção foi escolher os episódios que registrassem com maior ênfase a dimensão afetiva. 

Abaixo podemos ver a Tabela 4, com informações sobre os episódios escolhidos para análise.  

Tabela 4. Episódios 

EPISÓDIO DATA TURMA TÍTULO DO EPISÓDIO  

1º  25.07.11 A “O que te faz feliz?” 

2º 25.07.11 A “Aprender matemática na quadra?” 

3º 25.07.11 A “Quero colo!” 

4º 27.07.11 A “Você me vê?” 

5º 28.07.11 A “Ela é uma bebezona!” 

6º 28.07.11 A “O bingo.” 

7º 01.08.11 B “Aniversário” 

8º 03.08.11 B “Dois polos” 

9º 04.08.11 B “EMEIxEMEF” 

3.5. Procedimentos para a análise das informações produzidas 

A análise das informações produzidas foi realizada a partir da combinação dos 

dados coletados nas duas fases descritas anteriormente: a fase das entrevistas e a fase das 

observações. É importante ressaltar que a análise da fase das entrevistas foi utilizada 

fundamentalmente para a caracterização dos professores e percepção inicial de seus 

sentimentos com relação ao trabalho com crianças de seis anos no Ensino Fundamental, assim 

como alicerce de informações para complementar a análise dos dados da fase das 

observações.  

No início da analise dos dados, tivemos que lidar com uma grande extensão de 

informações que, apesar de muito rica, inviabilizava o trabalho no âmbito do mestrado. Por 

conseguinte, visando buscar um material de qualidade para análise no tempo que nos era 
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disponível, selecionamos seis entre os nove episódios registrados para a discussão nesta 

pesquisa.  

Os episódios selecionados para discussão encontram-se dispostos na tabela 

abaixo: 

Tabela 5. Episódios selecionados para análise e discussão 

EPISÓDIO DATA TURMA TÍTULO DO EPISÓDIO  

1º  25.07.11 A “O que te faz feliz?” 

2º 25.07.11 A “Quero colo!” 

3º 27.07.11 A “Você me vê?” 

4º 01.08.11 B “Aniversário” 

5º 03.08.11 B “Dois polos” 

6º 04.08.11 B “EMEIxEMEF” 

As análises e discussões das informações têm relevantes finalidades, assim 

como acentua Minayo: 

Estabelecer uma compreensão dos dados coletados, confirmar ou não os 

pressupostos da pesquisa e/ou responder às questões formuladas e ampliar o 

conhecimento sobre o assunto pesquisado, articulando-o ao contexto cultural 

da qual faz parte. (1994, p.69).   

Os dados colhidos na abordagem qualitativa inicialmente foram analisados 

através de leitura transversal de cada um dos episódios, visando apropriação singularizada do 

material. Logo em seguida, foi realizada uma leitura horizontal dos episódios com o objetivo 

de encontrar eixos comuns, que seriam os temas para discussão.  

Bardin (1977) ressalta que o tema funciona como uma unidade de registro 

apropriada para estudar as motivações de opiniões, atitudes, valores e crenças. Desta forma, 

os objetivos da pesquisa correspondem a este tipo de análise, pois permite que se proceda à 

análise compartilhada com os significados e interpretações das participantes. 

A discussão dos temas terá o embasamento do referencial teórico de Henri 

Wallon.   

 



52 

 

3.6- Apresentando os professores dessa pesquisa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Considerações sobre a entrevista com a professora Carla 

Carla é uma professora carismática e atenciosa com os seus alunos. Desde o 

início da pesquisa se mostrou disponível e disposta a contribuir relatando a sua experiência 

Em sala de aula, gosta de contar histórias para os alunos, cantar músicas e dançar. Mostra-se 

sempre preocupada em colocar os alunos em movimento e adequar as atividades às 

possibilidades de cada um.  

Sobre a Lei 11.274/06 que amplia o Ensino Fundamental para nove anos e 

assim, antecipa o ingresso dos alunos no 1º ano, ela relata não ter sido preparada para essa 

nova dinâmica, não ter participado de espaços formativos nesse sentido. Conta que a escola 

aderiu à nova lei no ano limite e os seus professores não receberam nenhum tipo de 

orientação/formação para o trabalho com o novo primeiro ano do Ensino Fundamental. 

Segundo Carla, esse primeiro ano foi difícil, pois as professoras tiveram que se adequar as 

novas demandas, a nova idade de ingresso das crianças em suas turmas. Para a professora, 

muitas coisas mudam de uma faixa etária para a outra, como por exemplo, a concentração dos 

Carla é professora de Ensino Fundamental I, titular de cargo efetivo dos anos iniciais desse nível 

de ensino, exercendo  a função docente desde 1981, ano em que atuou como professora substituta, 

assumindo apenas no ano seguinte a 1ª série do Ensino Fundamental, na mesma escola de seu 

ingresso.   

Nos últimos 13 anos, esteve na escola atual exercendo a função de professora do 1º e 2º ano do 

Ensino Fundamental, mas atualmente só possui uma turma de 1º ano.  

Oriunda de uma família de professores, desde adolescente já falava em ser professora e assim o 

fez. Ao terminar a 8ª série do Ensino Fundamental ingressou no Magistério e pouco tempo depois 

já estava dentro da sala de aula.  

É formada em Pedagogia por uma universidade particular em São Paulo e atualmente está 

finalizando curso de pós-graduação na mesma instituição.  

Nascida em 1963, é casada, mãe de uma filha e residente das proximidades da escola na Zona 

Oeste da cidade de São Paulo.  
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alunos. Dessa forma, coube aos professores uma ação solitária na busca por novas formas, 

novos conteúdos para trabalhar com essa nova faixa etária.  

Apesar das dificuldades enfrentadas, a professora se posiciona a favor da nova 

lei, pois, segundo ela, esta está proporcionando para a criança de seis anos o que já era 

proporcionado nas escolas particulares, a alfabetização, apesar de lembrar que essa não é a 

meta central do novo 1º ano.  

Sobre os sentimentos e as emoções por ela captados no ingresso dessas 

crianças, Carla ressalta que elas iniciam o ano com muito entusiasmo para aprender a ler e a 

escrever, mas se decepcionam com as diferenças físicas e organizacionais da instituição com 

relação à escola de Educação Infantil de origem. Ela exemplifica dizendo que na instituição  

não existem parques, nem o horário do sono, entre outros.  

No que se refere aos sentimentos das crianças nos primeiros dias de aula, a 

professora menciona que algumas crianças choravam ao se despedirem de suas mães, mas 

destaca que tal comportamento não perdurou por muitos dias, se extinguindo rapidamente. 

Relembra ter aprendido muito com a nova faixa etária atendida, aprendizado constituído no 

dia-a-dia com as próprias crianças. Foi aprendendo a passar vídeos mais curtos, fazer 

atividades que demandassem menos tempo de concentração, intercalando atividades escritas 

com atividades que implicassem movimentações corporais, além de aprender a lidar com as 

demandas afetivas e comportamentais da faixa etária. 

Laís é professora do Ensino Fundamental I, titular de cargo efetivo dos anos iniciais desse nível de 

ensino. Exerce a função de professora há 24 anos, tendo exercido no início de sua carreira a docência 

na rede privada. 

Há 4 anos está na trabalhando na escola atual e já está na eminência de se aposentar. Já foi professora 

de 1ª a 4ª séries, mas atualmente leciona no 1º ano.  

Nascida em uma família de professores, quando adolescente não pensava em outra profissão. Fez o 

magistério, graduou-se em Pedagogia e fez especialização em Educação Infantil. Contudo, anos 

depois decidiu graduar-se ainda em Serviço Social, tendo atuado por 4 anos na FEBEM, atual 

Fundação Casa do Menor.  

Voltou a lecionar em escolas privadas e depois de alguns anos foi aprovada em um concurso e se 

tornou professora da rede pública. Nascida em 1961, é casada e mãe de uma menina.   
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 Considerações sobre a entrevista com a professora Laís 

Laís é uma professora falante, extrovertida e durante a coleta de dados esteve 

sempre com um sorriso no rosto. Mostrou-se disponível desde o primeiro contato para 

colaborar com o trabalho de pesquisa. Em sala de aula tem boa interação com os alunos e 

sempre buscou explicar a dinâmica das atividades que desenvolvia ao pesquisador, 

mostrando-se muito atenciosa. 

Relata com muita alegria o processo de alfabetização vivido com os seus 

alunos, mostra-se muito satisfeita em passar por esta fase da Educação. Sobre o Ensino 

Fundamental de nove anos, sinaliza ser contra a nova lei, pois para ela a criança “queima uma 

etapa”. Para ela, a criança entra muito nova nesta nova fase de ensino, quando deveria estar 

aproveitando mais as atividades oferecidas na instituição de Educação Infantil. Além disto, a 

professora aponta-nos dificuldades na estrutura física da escola para a recepção destas 

crianças de seis anos. Para Laís, eram necessários parques, campos livres para atividades, 

brinquedotecas, entre outros no espaço da escola de Ensino Fundamental para que se pudesse 

trabalhar melhor com as crianças. 

A professora demonstra se preocupar com a adequação dos conteúdos, 

inserindo músicas, atividades artísticas e brinquedos nas atividades. Em sala de aula, agrupa 

os alunos, pois acredita ser esse um procedimento que pode favorecer o processo de 

aprendizagem.  

Ao relembrar dos primeiros dias de aula com os alunos de seis anos, relata que 

muitos choravam, outros se mostravam mais entusiasmados, mas também que em pouco 

tempo todos já estavam adaptados. 

Em seu discurso, grifa a importância do brincar no processo de aprendizagem e 

lamenta sobre o fato dessa prática ser a cada ano suprimida das atividades escolares.  

3.7- Apresentando as turmas dessa pesquisa  

 Turma A 

A classe é composta por 23 alunos, residentes das imediações da escola e 

outros em bairros mais distantes. Grande parte dos alunos são filhos de profissionais que 

trabalham em uma instituição hospitalar que está nas proximidades da escola, outros são 

filhos de zeladores e empregadas domésticas. Dos 23 alunos, 12 são do sexo feminino e 11 do 
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sexo masculino. Como observamos no gráfico a seguir, é uma turma bem distribuída no que 

se refere ao gênero.  

 

Com relação à forma de locomoção até a escola, a grande maioria dos 

educandos utiliza o transporte escolar e os demais, seguem para a escola acompanhados de 

seus familiares. A turma “A” frequenta a escola no período da manhã e, um grande número de 

alunos faz dupla jornada, frequentando no período da tarde centros de juventude nas igrejas 

ou outras escolas que dão auxílio nas atividades enviadas pela escola regular para casa, pois 

seus pais trabalham durante todo o dia.  

 Turma B 

A classe é composta por 22 alunos, residentes das imediações da escola e 

outros em bairros distantes. Um aluno é morador do abrigo para menores existente nas 

redondezas da instituição.   

Seus responsáveis trabalham, em sua maioria, no hospital que se localiza nas 

redondezas da escola, além de outros que trabalham no setor de serviços em geral, como 

diarista, manicures, porteiros, entre outros.  

Em relação ao gênero, a classe é composta de 13 meninas e 9 meninos. 

Ilustramos essa distribuição no gráfico seguinte.  

52% 

48% 

Gráfico 1. Turma A - Sexo 

Feminino

Masculino
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Conste, também, que grande parte dos alunos faz uso de transporte público na 

locomoção entre suas residências e a unidade escolar, enquanto outros fazem uso de 

transporte escolar. A primeira alimentação do dia de grande parte das crianças é realizada, 

quando realizada, muito cedo e assim, no recreio da escola eles já almoçam para depois já 

seguirem para a outra instituição onde permanecem no contra-turno. 

 Quanto à faixa etária das Turmas A e B 

 

A partir deste gráfico podemos observar a faixa etária de ingresso no Ensino 

Fundamental. Nas duas turmas, A e B, a grande maioria das crianças ingressaram aos seis 

anos de idade. Entretanto, observamos a existência de alguns que, já com cinco anos, estão 

ingressando nesta nova fase.  
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Gráfico 2. Turma B - Sexo  
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Segundo a Lei 11.274/06, a criança precisa ter seis anos completos até o dia 31 

do mês de março. Dessa forma, muitos ingressam aos cinco anos, antecipando mais ainda esta 

entrada.  

 Quanto à origem dos alunos 

De acordo com o gráfico seguinte, observamos a origem dos alunos em relação 

ao seu histórico acadêmico. Assim como relatam algumas pesquisas e os professores aqui 

entrevistados, a grande maioria das crianças inicia sua vida acadêmica na Educação Infantil. 

O que, para as entrevistadas, prepara para os conhecimentos que serão adquiridos no Ensino 

Fundamental. Apesar de a Educação Infantil não ter em suas metas a alfabetização, segundo 

relatos, a maioria das crianças que passa por essa modalidade de ensino já ingressa no 1º ano 

no nível com consideráveis conhecimentos sobre o processo de alfabetização.  

 

 Encontro com a Coordenadora Pedagógica  

Antes de entrevistar as professoras e iniciar as observações tivemos acesso a 

algumas informações que julgamos importantes por meio da coordenação pedagógica da 

escola. A coordenadora nos contou um pouco sobre a implantação da lei que amplia o Ensino 

Fundamental naquela unidade escolar. De acordo com a coordenadora 2011 era o segundo 

ano que a escola recebia crianças de seis anos para o primeiro ano do Ensino Fundamental, 

assim a escola ainda esta se adaptando, dando como exemplos, o parquinho que estaria 

chegando naquele ano, a implantação do café da manhã no início das aulas e do almoço às 9h. 

Ao ser questionada sobre este horário, ela explicou que as crianças antes só lanchavam às 9h e 

ficavam com fome, então foi decidido oferecer mais uma refeição, como já era oferecido um 

lanche no café da manhã, a outra refeição teria que ser um almoço. Vale ressaltar que este era 

o segundo dia desta nova rotina e, nas palavras da coordenadora, as crianças estavam 

adorando e comendo bastante.  
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Gráfico 4. Origem dos alunos 
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Ainda sobre a implantação do ensino de nove anos, a coordenadora nos contou 

que havia feito uma reunião recentemente com os professores, dedicada a tratar da Portaria 

que explicitava os ditames da Lei do Ensino Fundamental de nove anos.  

Apesar das mudanças que estavam sendo realizadas no período de produção 

das informações da pesquisa, a coordenadora enfatizou os problemas, como a estrutura das 

salas, o tamanho das carteiras - que não foram modificadas já que as salas funcionam no 

período da manhã para o Ensino Fundamental I e no período da tarde o Ensino Fundamental 

II – ou seja, a sala do primeiro ano é a mesma utilizada pelo nono ano, não havendo, segundo 

a coordenadora possibilidades em modificar o mobiliário da escola.  

Outro ponto abordado foi o desenvolvimento integral das crianças de seis anos 

que chegam para no primeiro ano do Ensino Fundamental. Segundo a coordenadora, elas 

estão se saindo, em sua maioria, muito bem. Assim como as crianças dos anos seguintes, pois 

de certa forma anteciparam-se as idades para todos os níveis. Algo que chama atenção nessa 

conversa com a coordenação foram os diversos elogios tecidos à escola, segundo ela: “Esta 

escola pública é diferente!”. Como exemplo, ela nos mostrou a sala de informática, onde 

pudemos observar todos os alunos desenvolvendo suas atividades em computadores novos e 

modernos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES 

 

Sou como você me vê. 

Posso ser leve como uma brisa ou forte como uma 

ventania. Depende de quando e como você me vê passar. 

 

Clarice Lispector (2011)

http://pensador.uol.com.br/autor/clarice_lispector/
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Análise das Informações 

Discutir sobre sentimentos e emoções das crianças e dos seus professores 

requer pensarmos sobre estes sujeitos no seu meio, no seu tempo, no seu espaço. Assim como 

revela o sustentáculo teórico desta pesquisa, o indivíduo é constituído pela integração 

organismo-meio e seus conjuntos funcionais: afetivo, cognitivo, motor e pessoa. Dessa forma, 

podemos dizer que a autora Clarice Lispector, citada na epigrafe desse capítulo, entra em 

concordância com Wallon na posição do temporal e social do sujeito.  

Ainda nesta citação, observamos outras semelhanças sobre o olhar, sobre a 

observação de um indivíduo na perspectiva de outrem. Assim como Lispector (2011), Wallon 

(2007) sinaliza não haver uma observação que seja um retrato fiel e exato da realidade, pois 

que sempre há uma escolha, uma relação com o objeto, sejam os seus desejos, as suas 

expectativas ou suas hipóteses. Nesse sentido, faz-se necessário uma teoria que lhe dê 

subsídios para entender as etapas de desenvolvimento da criança. Nessa direção, cumpre 

recordar uma vez mais que o conjunto das informações produzidas nesta pesquisa, a fim de 

investigar, compreender e analisar os sentimentos e emoções de educadores no trabalho com 

crianças de seis anos no Ensino Fundamental de nove anos, bem como os sentimentos e 

emoções de seus educandos de seis anos de idade neste ano de ingresso que representa para 

eles a transição entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental e assim, dar subsídios à 

compreensão do aluno e do professor, da interação entre eles e do papel da afetividade no 

processo ensino-aprendizagem, foram analisadas sob a luz do referencial teórico walloniano.  

Como foi explicitado anteriormente, de inicio, buscou-se responder as 

perguntas desta pesquisa com base em entrevistas realizadas com os professores. Supunha-se 

que desta forma, seria possível conhecer os sentimentos e as emoções dos professores e dos 

alunos, partindo da visão dos seus professores. Contudo, isso não foi possível e, como 

sugestão dos professores no Exame de Qualificação, decidiu-se responder ao problema indo 

conhecer a realidade destes atores escolares, como também as situações provocadoras dos 

sentimentos que se configuram na interação da sala de aula. Segundo Wallon:  

“Embora amplos domínios do conhecimento tenham visto a experimentação 

suplantar a simples observação, o papel da observação continua sendo 

preponderante em grandes partes da psicologia. Foi da experimentação que 

nasceram a física e a química. Em biologia, ela continua ampliando seu 

campo de ação e a fisiologia está quase toda incluída nele. À semelhança da 

fisiologia, criou-se a psicologia experimental. Mas a psicologia da criança, 
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ou pelo menos a da primeira infância, depende quase exclusivamente da 

observação.” (2007, p.15). 

Os episódios selecionados, a partir das observações, evidenciam como a 

afetividade está presente em todos os momentos da dinâmica escolar, mais precisamente, na 

relação professor-aluno. Como veremos adiante, em uma simples atividade de sala de aula, 

sentimentos e emoções podem ser percebidos permeando o processo cognitivo.  

Nesse sentido, é possível afirmar que o processo de ensino-aprendizagem, na 

perspectiva walloniana, se concretiza com indivíduos completos, resultantes da integração 

dos conjuntos afetivo, cognitivo e motor, que em suas relações afetam e são afetados em 

tonalidades agradáveis ou desagradáveis. Assim, o professor afeta o aluno na mesma medida 

em que este, o afeta.  

A partir deste entendimento e da organização das informações em episódios, 

faremos a discussão dos episódios, a partir de dois temas, à saber: 

1º.) Sentimentos/emoções dos alunos e suas situações indutoras; 

2º.) Sentimentos/emoções da professora e suas situações indutoras. 

Por tratar-se de observações das turmas A e B, em alguns episódios se 

destacam determinados alunos que terão suas identidades protegidas pelo uso de nomes 

fictícios. Como se segue, as observações foram organizadas em episódios e a partir desses 

episódios foram construídos quadros - grupo-classe e alunos nomeados - os quais 

possibilitaram organizar as informações de maneira mais objetiva e nos permitiram caminhar 

no processo analítico das informações.   
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 4.1- EPISÓDIO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que te faz feliz? 

O dia se iniciou na escola, depois de todos se sentarem, a professora, a frente da sala, explicou qual 

seria a primeira atividade do dia: cada aluno deveria representar por meio de uma ilustração aquilo 

que o faz feliz. Deviam ser registradas nesta atividade doze coisas que faziam as crianças felizes. 

Todos os alunos arregalaram seus olhos e começaram a reclamar, suplicando por menos exemplos e 

assim, a professora consentiu. Júlia, uma pequena menina esguia, de olhos castanhos e cabelos 

encaracolados logo no início da tarefa, levantou-se de sua cadeira e caminhou na direção da 

professora e, com uma doçura em sua voz e sorriso no rosto, disparou a seguinte sentença: “O que me 

faz feliz é estar com alguém!” Ao ouvi-la, a professora manifestou-se sorrindo e logo pediu para 

que a aluna mostrasse sua produção. Assim que Júlia apresentou a folha de papel em que havia 

realizado a tarefa, a professora manifestou um franzir da testa, questionou-a sobre porque havia 

apenas uma menina em meio à paisagem se ela acabara de dizer que ser feliz para ela era estar junto 

de outros. Depois de alguns segundos em silêncio e cabeça baixa, Júlia disparou a explicação de que 

naquele momento ela estava triste. Deste comentário, a professora voltou a explicar a atividade na 

tentativa de que ela compreendesse em que implicava a tarefa e a pudesse executar corretamente. 

Depois de ouvir atentamente a explicação da professora Júlia, então, retornou para sua carteira e com 

seus lápis coloridos acresceu ao lado da representação de sua imagem a de outra criança e, de súbito, 

em voz alta exclamou: “Esta é minha colega!”. Passados alguns minutos, Júlia retornou à 

professora e falou que estar feliz para ela era estar com seu pai e sua mãe. A professora sorriu 

solicitando deste ponto que Julia os representasse na folha de atividade.  

Ainda durante essa tarefa, Laura, uma pequena aluna de cabelos negros e olhos castanhos, também 

se levantou e foi ao encontro da professora. Ao chegar perto, parou e olhou a docente fixamente. A 

professora questionou: “O que foi?” e a aluna, com um sorriso no rosto, respondeu prontamente: “Eu 

vou desenhar a senhora!”. A professora sorriu e Laura retornou a seu assento começando a fazer o 

que havia anunciado. Assim que a maioria dos alunos conseguiu realizar o proposto, a professora 

solicitou que viessem à frente da sala para apresentarem suas produções aos colegas e as explicassem.  

Com notável entusiasmo, todos os alunos apresentaram aquilo que haviam desenhado e teceram 

explicações. Quando era chegada a vez de Júlia, a aluna se levantou, se pôs diante da turma e ao 

mostrar seu desenho esclareceu que o que a faz feliz é estar com seu pai. A professora, certamente 

recordando a menção da menina à figura materna, demonstrou estranhamento, perguntando sobre a 

ausência da mãe no desenho. Julia enviou-lhe um sorriso e defendeu-se rapidamente: “Eu esqueci!”.  
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4.1.1-  Sentimentos/emoções dos alunos e suas situações indutoras 

Quadro 1: Sentimentos/emoções dos alunos e suas situações indutoras – Episódio 1 

 Turma A  

Sentimentos Situações indutoras Indicadores 

Surpresa  Solicitação de doze exemplos Olhos arregalados  

Apreensão  Solicitação de doze exemplos Reclamação dos alunos  

Alegria Atividade de desenho Sorrisos 

Entusiasmo Exibir e explicar o desenho na 

frente da turma 

Sorrisos e inquietações 

motoras 

 

 Júlia  

Sentimentos Situações indutoras Indicadores 

Tristeza Questionamento da 

professora sobre a atividade 

Silêncio, cabeça baixa e fala 

da aluna. 

Entusiasmo O desenho de uma colega Fala da aluna em voz alta 

Acolhimento Atenção da professora a 

atividade da aluna  

Explicação da professora 

diversas vezes sobre a 

atividade e o retorno 

constante da aluna. 

Confusão Desenhar quem a faz feliz Primeiramente a aluna fala 

que ser feliz é estar com 

alguém e se desenha sozinha.  

Depois fala que é estar com 

os pais e desenha somente o 

pai. 

 

 Laura 

Sentimentos Situações indutoras Indicadores 

Admiração Desenhar o que a faz feliz Parar em frente à professora 

e a observar fixamente. 
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A busca da felicidade é algo que vivenciamos constantemente em nosso 

cotidiano. Fórmulas e mais fórmulas de como trazer a felicidade são criadas todos os dias. Um 

livro, uma música, um padrão de beleza, dinheiro, status social, um carro do ano ou 

simplesmente o sol, considerando-se ou menosprezando tudo isso, como muitos alunos dessa 

turma responderam a pergunta: “O que te faz feliz?” 

No momento em que a professora nomeou esta atividade, a pesquisadora e 

todos os alunos foram afetados. Conseguir nomear o que faz feliz a si próprio, para muitos, 

não é uma tarefa fácil e para as crianças, no início da atividade, também não foi. Os relatos 

dos alunos e alunas da Turma A, ao longo deste episódio, evidenciaram sentimentos 

provocados por situações que, de alguma maneira, relacionam-se à professora ou a atividade 

por ela proposta. 

No momento em que a professora solicita que as crianças desenhem o que as 

faz felizes e explicita que serão necessários doze exemplos para que se complete a atividade 

todos se surpreendem. Para nós fica claro que tal surpresa se dá, pois de acordo com o período 

de desenvolvimento daquele grupo de educandos, com seus modos de pensar e de organizar as 

informações, a solicitação de tantos exemplos em uma atividade única requeira um esforço de 

representação maior do que aquele que eles são capazes de realizar.   

As crianças de seis anos de idade, ingressantes no Ensino Fundamental, estão – 

de acordo com o referencial teórico walloniano – iniciando o estágio categorial de 

desenvolvimento, na fase pré-categorial. Neste estágio, há uma evolução mental, onde a 

criança apresenta uma orientação centrífuga, direcionando-se para o conhecimento do mundo 

exterior objetivo.  

Entretanto, mesmo alcançando um novo estágio, como em todo processo de 

desenvolvimento, a criança estará sempre oscilando em seus estágios. Assim, muitas 

características deste período de evolução ainda se misturam com as do período anterior, pois 

há no processo de desenvolvimento, avanços e retrocessos.  

Uma das características deste novo estágio da criança, o categorial, é a 

autodisciplina mental, pois as crianças começam a conseguir se manter atentas por mais 

tempo em uma mesma atividade. Porém nem todas as crianças assumem essa característica no 

mesmo ritmo e o ingresso do Ensino Fundamental não tem levado em conta a não existência 

dessa capacidade por parte dos alunos.  
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De acordo com Wallon (1975, p.372): 

“Uma primeira diferença evidente entre a criança e o adulto verifica-se no 

tempo que uma e outro são capazes de dar a uma mesma ocupação. Mesmo 

sem qualquer constrangimento e podendo escolher livremente [...] o jogo que 

lhe agrada, a criança mantém muito menos o seu interesse quanto menor é a 

sua idade; [...]”.   

Portanto, podemos supor que a reclamação dos alunos em desenhar doze coisas 

que as faziam felizes iria requerer um período de atenção ainda maior do que a sua maturação 

psíquico-biológica poderia oferecer.  

Outro sentimento descrito é a alegria por parte dos alunos na atividade de 

desenho. Este tipo de atividade é sempre recebido com grande alegria por parte das crianças 

por ser uma possibilidade de representação, assim como a linguagem, com a capacidade de 

substituir o objeto concreto, neste caso, aqueles que evocavam sentimentos de felicidades. 

Trazer para o concreto este objeto, por meio da representação gráfica, traz consigo os seus 

significados para a criança. Dessa forma, como a atividade era denominada “O que te faz 

feliz?!” os objetos ali representados traziam consigo sentimentos de felicidade, de alegria. 

Segundo Amaral (2004), sobretudo, o uso de desenho em sala de aula amplia imensamente a 

capacidade operatória da inteligência.  

O sentimento de tristeza também pode ser evidenciado neste episódio, agora 

com Júlia, no momento em que a aluna apresenta o seu desenho para a professora e esta, a 

repreende explicitando que a aluna estava sendo incoerente com o seu discurso, a aluna baixa 

a cabeça, tenta dar uma explicação que a convença e, logo após, se retira. 

Neste momento podemos refletir sobre alguns aspectos. Em primeiro, a aluna 

se encaminha para a professora com enorme satisfação para lhe mostrar a sua produção, 

porém, antes disso, dá a sua explicação do que a faz feliz:  

Estar feliz é estar com alguém! (Júlia, Turma A). 

Após a sua explicação e posterior demonstração do seu desenho, a professora 

franze a testa e, com um olhar de estranhamento, reprova a atividade da aluna e impõe a 

maneira “correta” de realizar a sua atividade.  

De acordo com a teoria walloniana, neste período de transição, o pensamento 

da criança que ainda mistura o que é percebido ou pensado com o que é a experiência vivida 

por ela. Para Wallon, este período é denominado como sincretismo. Sendo assim, o 
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pensamento da criança ainda funciona de forma instável, misturando os conteúdos e formando 

conjuntos incoerentes.  

Para a aluna Júlia, o pensamento de estar com o outro se confundiu com ela 

estar sozinha, ou, de certa forma, podemos supor que o par (estar junto) era a paisagem em 

que a figura, por ela representada, estava inserida.  

O pensamento por pares é explicado por Wallon (1989, p.30): 

“O pensamento existe apenas pelas estruturas que introduz nas coisas. 

Inicialmente há estruturas muito elementares. O que é possível constatar, 

desde o inicio, é a existência de elementos que estão sempre aos pares. O 

elemento de pensamento é essa estrutura binária, não os elementos que o 

constituem.”  

Este tipo de pensamento é substituído pelo pensamento categorial, próprio do 

estágio de desenvolvimento das crianças desta faixa etária, porém, como foi explicado 

anteriormente, em todos os estágios haverá oscilações, além de constituir um momento 

qualitativamente novo. Resultando assim, em confusões de perspectivas entre sujeito e objeto 

ou entre sujeito e situação vivida.  

Outro aspecto ainda presente nesta transição de estágios está na necessidade de 

aprovação e de admiração do outro. Segundo Dér (2004) “ela deseja intensamente ser 

admirada pelo adulto, pois só dessa forma vai poder admirar a si mesma. Nessa fase alterna 

graça e timidez, enrubesce com a falta de jeito [...]” Sendo assim, observamos que a aluna 

Júlia, se entristece pela desaprovação de sua produção, porém retorna ao seu assento no 

esforço de modificar o seu desenho e atender as expectativas da professora. Expectativas estas 

que, mais uma vez, no fim da atividade, tem resultado frustrante. 

Esta etapa de vida afetiva é fundamental no desenvolvimento, sendo necessário 

que o adulto, neste cenário, o professor, propicie situações que levem a criança a sentir-se 

aceita, valorizada e acolhida.   

A representação da forma gráfica da figura da professora como “o que te faz 

feliz?” – no desenho de Laura – é mais um exemplo da forte dependência afetiva do estágio 

que antecede o categorial. Muitas crianças ainda sentem uma necessidade enorme de apego 

pessoal e atribuição de admiração a este outro, colocado aqui na professora. Por outro lado, 

também podemos supor que o desenho da professora seja uma forma de chamar a sua atenção 

para si e para encantar este outro, a fim de que, no final, seja o objeto exclusivo de atenção 

deste adulto.  
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4.1.2. Sentimentos/emoções da professora e suas situações indutoras na relação 

professor/Júlia 

Quadro 2: Sentimentos/emoções da professora e suas situações indutoras na relação 

professor/Júlia – Episódio 1 

Sentimentos Situações indutoras Indicadores 

Alegria Conversa com a aluna Sorriso  

Estranhamento Observação da atividade da 

aluna 

Franzir da testa 

Orgulho Aluna a desenhar na 

atividade 

Sorriso perante a resposta da 

aluna 

Frustração / Decepção Aluna, depois das 

explicações da professora, 

desenhar diferente do 

sugerido. 

Expressão de estranhamento 

e pergunta sobre o desenho. 

 

A partir da observação do episódio, podemos destacar, também, o outro polo 

desta relação de aprendizagem: o professor. Para Wallon, o professor tem um papel ativo no 

processo de desenvolvimento do aluno. Sendo o indivíduo, para a teoria, um ser completo, 

constituído e constituinte do meio em que vive e formado a partir das integrações de suas 

dimensões afetiva, cognitiva e motora, o professor precisa ter conhecimento a respeito desse 

desenvolvimento para, a partir disto, balizar a sua prática em um movimento de olhar para o 

outro e olhar para si.  

A reflexão de Almeida nos ajuda a esclarecer esse aspecto,  

“É preciso lembrar que o professor é também uma pessoa completa, com 

afeto, cognição e movimento, afetado pelo aluno com quem se relaciona [...]. 

Professor e aluno – o eu e o outro – são sempre complementares, e a 

modificação no espaço de um interfere no espaço do outro.” (ALMEIDA, 

2004, p.138).   

Em consonância com este pressuposto, nessa dinâmica, o processo afetivo está 

intimamente ligado com o cognitivo. Dessa forma, na atividade relatada neste episódio os dois 

polos desta relação são afetados.   

Os sentimentos de tonalidades desagradáveis e agradáveis permearam essa 

atividade em sala de aula. Em relação à aluna Júlia, a predominância do sentimento de mal-

estar foi mais acentuado. No início da atividade a professora demonstrou alegria com a 
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explicação da aluna sobre a atividade, porém esse sentimento logo perdeu o seu lugar para 

sentimentos de tonalidades desagradáveis, uma vez que a aluna não correspondeu às 

expectativas da professora e, mesmo com as explicações da mesma sobre a atividade, a aluna 

executou a tarefa de maneira diferente ao prescrito pela docente.  

É fundamental para o professor voltar-se para a criança em busca de 

aproximar-se do seu ponto de vista, daquilo próprio da criança. É tentar pensar de acordo com 

o ponto de vista da criança e, a partir do conhecimento desta, aprimorar o seu referencial 

sobre ela. Dessa forma, as frustrações presentes na relação vão se diluindo, pois houve uma 

ampliação da leitura de cada um sobre o outro.  

O afeto presente nesta relação deve ser canalizado para produzir conhecimento. 

Cabe ao professor ler a si próprio, refletir sobre as suas expectativas e ansiedades, a finalidade 

da sua função pedagógica, sobre qual aluno ele quer formar e, sobretudo, ler este aluno, 

observar suas emoções. Emoções estas, corpóreas, visíveis e segundo a teoria walloniana 

contagiosas. Dessa forma, o professor conseguirá ter indicadores importantes do sucesso ou 

não de sua condução do processo de ensino-aprendizagem a que a criança está sendo 

submetida e destes indicadores repensar sua prática, sempre na direção de oferecer mais e 

mais oportunidades de a criança se desenvolver na escola.  

Os sentimentos de tonalidades agradáveis como a alegria e o orgulho, também 

presentes neste episódio no que se refere ao professor, são majoritariamente indicadores de 

como esse professor – assim como o seu aluno – é permeado pela afetividade. Podemos supor 

que a representação gráfica por parte da aluna foi uma forma de reconhecimento do trabalho 

da professora e este fato lhe deu orgulho, lhe causou bem-estar. Assim como uma criança em 

seu estado do personalismo, dos 3 aos 6 anos, em média, este adulto-professor também tem as 

suas necessidades de ser admirado, de ser o centro das atenções. Momentos como este são 

impulsionadores da sua prática diária.  
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4.2- EPISÓDIO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Eu quero colo!” 

 

Em uma manhã de segunda-feira, primeiro dia de aula do segundo semestre, 

depois de algumas atividades em sala de aula, a professora decidiu se 

encaminhar para a quadra de esportes e proporcionar àqueles alunos uma 

atividade mais livre. Tal decisão encheu de sorrisos toda a turma, que em 

tamanha euforia, organizou-se rapidamente para ir em direção à quadra. Já 

no espaço livre da quadra de esportes, enquanto todos aproveitavam a 

oportunidade de brincar das mais variadas formas, uma aluna se aproximou 

da professora e disparou o seu pedido: “Eu quero colo!”. Sua voz, de 

criança, assemelhou-se a de um bebê e com um olhar tristonho fez o seu 

pedido. Por alguns segundos a professora parou, olhou para os lados, sorriu 

desconcertada e assim o fez: pegou a aluna nos braços. Assim, satisfeita em 

seu desejo, a criança abriu um sorriso e debruçou-se nos ombros da professora. 

Contado alguns segundos, a professora, subitamente, retornou a aluna de volta 

para o chão e a questionou: “Você é neném?!” Sem saber como responder, a 

aluna soltou um sorriso sem jeito e não respondeu aquela indagação. Continuou 

com um discurso sobre a outra escola que estudava no outro período e com, 

pesar em sua voz, explicou que não gostaria de ir para a outra escola. A 

professora a escutou e depois respondeu: “Vai brincar com os seus colegas!”. 

E assim a aluna o fez.   
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4.2.1. Sentimentos/emoções dos alunos e suas situações indutoras 

Quadro 3: Sentimentos/emoções dos alunos e suas situações indutoras – Episódio 2 

 Turma A 

Sentimentos Situações indutoras Indicadores 

Alegria Ir para a quadra de esportes Sorriso  

Entusiasmo Ir para a quadra de esportes Organizaram-se rapidamente 

para irem para quadra. 

 

 Júlia sentiu-se: 

 

Em busca de investigar os sentimentos e as emoções do par professor-aluno no 

ingresso ao Ensino Fundamental, a escolha deste episódio se deve ao forte tom afetivo 

encontrado neste momento das observações. O título do episódio “Eu quero colo!” denota 

uma necessidade afetiva, epidérmica, por parte da aluna em relação à sua professora.  

Este episódio se iniciou com a iniciativa da professora da Turma A em levar os 

alunos para uma atividade mais livre, onde os alunos pudessem se movimentar, brincar e 

interagir em grupo, uma vez que a sala de aula é um espaço relativamente pequeno e não 

dispõe de espaço para os alunos brincarem livremente.  

Esta atitude da professora desencadeou sentimentos de tonalidades agradáveis 

por parte dos alunos, o que ficou evidenciado através da agitação motora e consequente rápido 

encaminhamento para a atividade.  

Sentimentos Situações indutoras Indicadores 

Isolada Falta do outro para acolhê-la Pedido de colo 

Alegre  Ser colocada nos braços da 

professora  

Sorriso 

Acolhida Ser colocada nos braços da 

professora 

Debruçar-se nos ombros da 

professora 

Envergonhada  Ser questionada pela 

professora sobre sua idade 

Sorriso desconcertado  

Triste Relembrar a outra escola Voz com pesar 
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Almeida (2003) afirma que: 

“Os estudos de Wallon demonstram que a alegria tem uma estreita relação 

com o movimento. Ela tanto pode ser fruto deste movimento, ou melhor, 

nasce com a facilidade do movimento, quando pode revelar o movimento 

com um de seus efeitos.” (p.77). 

A oportunidade de sair de sala de aula é sempre uma situação provocadora de 

alegria para as crianças. Em muitos outros casos, não relatados aqui, a professora os levava 

para brincar em diversas dependências da escola. Muitas vezes eram em espaços não 

apropriados e, por que não dizer, não projetados para tais atividades, como, por exemplo, os 

corredores da escola. Porém, isso não pareceu fazer diferença para estes alunos, pois, a partir 

do material preparado pela professora, eles desenvolviam diversas atividades sem se importar 

com as qualidades do local em que as atividades eram feitas. 

Em relação ao material utilizado para o desenvolvimento das atividades lúdicas 

apresenta-se uma das fragilidades da implantação do Ensino Fundamental de nove anos. As 

professoras recebem crianças que por seus estágios de desenvolvimento exigem dinâmicas 

educativas mais lúdicas, mais direcionadas para o brincar, porém os materiais necessários 

para que se corresponda às necessidades das crianças, regularmente, precisam ser criados ou 

providenciados pelas próprias professoras, sem que se possa contar com uma forma de apoio 

ao trabalho, com a existência de materiais propícios para o uso com a referida faixa etária 

entre aqueles constantes do acervo da escola, o que certamente causa sentimentos de cansaço 

e abandono às docentes. Vejamos o discurso da professora Laís – da Turma B – em sua 

entrevista falando de situações compartilhadas por ambas as professoras no trabalho com o 

primeiro ano do Ensino Fundamental de nove anos: 

[...]a gente improvisa... Tem os brinquedos que eu arrumei... Não pense que 

a escola que comprou... Não comprou! Brinquedos... então... eu trouxe pra 

cá... [...] Professor sempre tem né? A gente tem, claro, jogos... sabe? Mil 

coisas! (Professora Laís, turma B) 

Retornando às crianças, neste episódio observamos a dimensão afetiva mais 

aparente comparada às outras dimensões. No início do estágio categorial, como falamos 

anteriormente, notamos que, ao mesmo tempo em que a criança está buscando a sua 

independência, a sua diferenciação e demonstrando a sua necessidade de afirmação diante do 

outro, ela ainda tem a necessidade de assegurar-se de afeto e de proteção. Caracterizando esta 

fase como um trabalho afetivo e moral intenso (BASTOS e DÉR, 2009).  

Para Wallon, na Educação Infantil a criança deveria ser preparada para as fases 

seguintes do seu desenvolvimento, tendo nesta etapa do ensino a oportunidade de criar outros 
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laços afetivos fora dos familiares. Além disto, o professor destas crianças precisam ter 

relações pessoais com elas, de ordem, praticamente, maternal, pois estas crianças ainda 

necessitam de cuidados dessa ordem (op. cit.). 

Apesar dos indivíduos observados aqui não estarem mais na Educação Infantil, 

dois pontos devem ser levados em consideração a isso: primeiro, a antecipação do ingresso ao 

ensino fundamental; segundo, como em todo o processo de desenvolvimento da pessoa, no 

decorrer dos seus estágios haverá retrocessos. Dessa forma, alguns alunos podem não 

necessitar mais dessa afetividade corpórea, porém, outros sim. E é esse olhar individual que o 

professor deve ter sobre o seu aluno, sobre as necessidades de cada um.  

Observamos o indicativo disso, claramente, no discurso de Julia: 

Eu quero colo! (Aluna da turma A) 

As necessidades afetivas da criança deverão ser atendidas pelo professor, seja 

corpórea ou não, pois as experiências emocionais serão preponderantes no seu 

desenvolvimento e na sua forma de enfrentar os desafios e inquietações dos próximos 

estágios.  Observamos que a professora atendeu ao pedido da aluna e a colocou em seu colo, o 

que desencadeou um sentimento de acolhimento por parte da aluna. Entretanto, logo a 

retornou para o solo onde questionou sobre a idade da aluna, causando aparente sentimento de 

vergonha para aluna. 

A criança de seis anos, ao adentrar no Ensino Fundamental, sofre a pressão 

social para que amadureça, abandonando os comportamentos que lhes eram permitidos ou 

conhecidos até então, devendo passar a emitir comportamentos de maior autonomia e 

independência. Porém, os atores que exercem tal pressão sobre a criança se esquecem de que 

ela ainda é uma criança – e o será por ainda outros longos anos – e que, por muitas vezes, ela 

regressará, de acordo com as suas necessidades, aos estágios anteriores manifestando 

comportamentos diferentes dos esperados, indicativos de suas necessidades.  

Podemos supor que, segundo a professora, com seis anos de idade o afeto 

corpóreo não é mais uma necessidade, sendo esta reservada para “nenéns”. Além destes 

sentimentos de tonalidades desagradáveis, observamos o sentimento de tristeza presente no 

discurso dessa aluna. Frequentar outra escola no período vespertino lhe desencadeia tristeza. 

Em outros momentos, a aluna relata ter o desejo de ficar em casa com os seus pais, porém, 

pela jornada de trabalho dos mesmos, ela não tem com quem ficar e, por isso, é preciso que 

ela se encaminhe para outra escola neste período, acarretando assim, uma maior ruptura 
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afetiva com os seus familiares, que, por muitas vezes, só podem buscá-la à noite na outra 

escola.  

4.2.2- Sentimentos/emoções da professora e suas situações indutoras 

Quadro 4: Sentimentos/emoções da professora e suas situações indutoras – Episódio 2 

Sentimentos Situações indutoras Indicadores 

Estranhamento Pedido da aluna Paralisação da professora 

diante do pedido da aluna. 

Vergonha / 

Constrangimento 

Pedido da aluna Sorriso desconcertado 

Desconforto  Colocar a aluna no colo Desvencilhar-se rapidamente 

da aluna e questionar sobre a 

idade da aluna. 

Os sentimentos e as emoções da professora neste episódio foram caracterizados 

por tonalidades desagradáveis. A atitude de uma de suas alunas em fazer um pedido por um 

afeto epidérmico, uma necessidade de acolhimento, desencadeou diversos sentimentos de 

mal-estar. Podemos refletir este episódio a partir da análise de um estudo realizado por 

Rapport (2009) sobre o processo de implantação do Ensino Fundamental de nove anos numa 

rede municipal de Porto Alegre: 

“A análise das entrevistas com as professoras de duas escolas que fazem 

parte do estudo de caso também revela que, segundo a percepção destes, não 

houve casos de crianças com adaptação difícil, ao menos utilizando o critério 

de dificuldade para permanecer na escola, choro ou outras manifestações 

emocionais negativas. Por outro lado, foi possível verificar a necessidade de 

adaptação ao primeiro ano como algo completamente novo para todos. 

Interessante é que parece que as crianças foram percebidas como as mais 

tranquilas, e que a necessidade de adaptação foi de algumas famílias e das 

próprias professoras, que manifestaram uma dificuldade inicial por se tratar 

de algo realizado pela primeira vez e que, desta forma, ainda estão 

conhecendo esta nova realidade de trabalho.” (p.30-31).   

Nas entrevistas com as professora desta turma, ela também relatou ter tido 

dificuldades neste processo de implementação iniciado no ano que antecedeu a entrevista: 

No ano passado eu tive que aprender! (A entrevistada dá ênfase a este fato) 

Que quando eu recebi, eu recebi crianças que eu não sabia como seriam... 

Então crianças mais... mais bebês... (A entrevistada sorri) Mais dependentes 

de tudo né? Que 1° série, 7 anos, já é, mas.... de 6 (anos) é muito mais. 

(Professora Carla, Turma A). 
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Também tive muitos problemas, principalmente no ano passado, com 

crianças que, em certas situações, eu me peguei assim... vai... 

desequilibrada! Eu falei: ‘Nossa, eu tô discutindo com uma criança de seis 

anos?’ Então eu fui também me adaptando a isso. (Professora Carla, Turma 

A) 

A partir destes relatos, podemos refletir sobre essa formação pedagógica, sobre a 

preparação que se desenvolveu, ou não, com estas professoras neste ingresso das crianças de 

seis anos no Ensino Fundamental. Observamos que as dificuldades desta professora foram 

explicitadas claramente com esta nova faixa etária. Aos quais, segundo ela, são “mais bebês”, 

são “mais dependentes”. A expectativa para que nesta nova fase de escolarização a criança 

seja mais madura, menos dependente do outro, possua menos necessidade de afeto corpóreo e 

compreensão, é algo que precisa ser trabalhado em formação docente. 

Segundo Rapoport, 

“Todos os professores, independente do ano que atuam, devem demonstrar 

afetividade, compreensão e flexibilidade com seus alunos, especialmente em 

momentos de adaptação. A forma de acolhimento da instituição, em especial 

da professora, são fundamentais para a adaptação. Além disso, esses 

professores precisam ter conhecimentos sobre o desenvolvimento infantil e 

sensibilidade para perceber quando a criança não está bem, buscando, dessa 

forma, ajuda-la.” (2009, p.29). 

A aluna observada neste episódio, segundo a professora, em outros momentos 

da observação, está passando por problemas familiares, uma vez que os pais estão se 

separando e o pai está desempregado. Portanto, esta é uma criança que está sensibilizada. 

Além das flutuações próprias do desenvolvimento, o seu momento atual requer mais atenção 

da escola e, principalmente, da professora.  

Ademais, esta aluna ainda relata sentimentos de tonalidades desagradáveis ao 

relatar a necessidade de frequentar outra escola no contra turno, pois a mãe trabalha e o pai 

está procurando uma ocupação. Ao ouvir as alegações da criança sobre seus sentimentos, 

observamos o desvio da professora com o seu direcionamento da conversa para outro 

caminho, aconselhando a criança a ir brincar. O que, mais uma vez, nos faz refletir sobre a 

preparação pedagógica para lidar com estas demandas. 

No discurso da professora, no momento da entrevista, há uma preocupação em 

ir se adequando da melhor forma a nova faixa etária que configura o primeiro ano do Ensino 

Fundamental de nove anos, porém, observamos ser algo que ainda está caminhando e, 

infelizmente, solitariamente, pois podemos perceber que as professoras da Turma A e B 

utilizam seus próprios recursos, ou intuições, para resolver estas novas situações. 
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Evidenciando assim, não haver um preparo cuidado, um planejamento pedagógico coletivo, 

entre os profissionais para atender melhor a estas crianças pequenas na escola.  

Nörnberg e Pinho (2009) comentam sobre o relatório da UNESCO que aponta 

para a necessidade de melhorar o recrutamento, as condições de trabalho docente e a 

formação pedagógica, pois só desta forma eles poderão atender às expectativas de 

escolarização depositadas em cima das suas competências e habilidades no desempenho dos 

alunos nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  
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4.3- EPISÓDIO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Você me vê?” 

 

Em uma manhã de quarta-feira, em uma atividade de matemática, enquanto 

alguns alunos permaneciam sentados em seus assentos e outros a andar a esmo 

pela sala de aula, a professora circulava entre as carteiras a fim de ajudar 

alguns alunos com dificuldades na execução da tarefa. Eis que uma aluna, 

Luiza, se levantou e, erguendo o seu dedo indicador, pediu auxílio. A aluna 

olhou para um lado, olhou para o outro e continuou ali, por alguns segundos 

com o seu pequeno braço levantado. Ao perceber que ninguém a olhava, a aluna 

resolveu se sentar. Olhou para aquelas contas de matemática e se pôs a tentar, 

mais uma vez, a executar aquela tarefa, mas, depois de algumas tentativas 

fechou os olhos, baixou a cabeça, e, como quase uma súplica, pôs-se a se 

erguer e levantou o seu braço novamente. E ali ficou ainda por alguns 

instantes, porém, mais uma vez, ninguém a atendeu. Resolveu então sentar-se 

e, em seguida, baixou a cabeça. Ainda com a cabeça baixa, levantou o seu 

braço, mas nada escutou, nenhuma pista de alguém vindo atendê-la. O seu 

dedo indicador vai perdendo o seu tônus e, com isso, vai baixando e assim, o 

seu braço. Por fim, a aluna ficou alguns minutos cabisbaixa e ao escutar o 

som do toque para o intervalo, levantou-se e saiu da sala.  
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4.3.1. Sentimentos/emoções dos alunos e suas situações indutoras 

Quadro 5: Sentimentos/emoções dos alunos e suas situações indutoras – Episódio 3 

 Luiza 

Sentimentos Situações indutoras Indicadores 

Incompetência Realização da tarefa de 

matemática  

Erguer-se e pedir auxílio 

Abandono Não receber o auxílio 

solicitado  

Olhar para os lados e depois 

retornar ao seu assento.  

Frustração Tentativa de realizar a tarefa  Fechar os olhos e baixar a 

cabeça 

Esperança Pedido de auxílio Levantar o braço  

Fadiga  Longo período com o braço e 

dedo erguidos  

Movimento em direção à 

carteira 

Desânimo Não receber o auxílio 

solicitado 

Cabeça baixa  

 

Os sentimentos e as emoções evidenciadas neste episódio denotaram 

tonalidades desagradáveis na situação de aprendizagem desta aluna.  

Wallon ensina-nos que afetividade se refere à forma que afetamos e somos 

afetados pelo meio no qual estamos inseridos e esta forma, composta de sentimentos e 

emoções, tem grande influencia, seja positiva, impulsionando o aprendizado, ou negativa, 

bloqueando este processo.  

Situações como a descrita neste episódio, onde a aluna, por diversas vezes, 

solicita a atenção e o auxílio da professora para a execução de sua tarefa, mas não tem retorno 

de sua solicitação, causando-lhe mal-estar, podem afetar negativamente o processo de 

aprendizagem. 

Um aspecto que chamou atenção, no momento da observação, foi o fato de a 

aluna, em nenhum momento, pedir esta atenção/auxílio através da linguagem verbal. Em 

todos os seus pedidos, a aluna, simplesmente, levantava-se da sua cadeira e erguia o seu 

braço, juntamente com o seu dedo indicador. Mesmo não obtendo êxito em sua solicitação, a 

aluna não explanou verbalmente o que estava precisando.  
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Em outros momentos da observação da Turma A, foi possível presenciar que 

esta aluna sempre apresentou comportamentos reclinados à retidão. Em nenhum momento 

recebeu reclamações da professora ou causou alguma dispersão no ambiente de sala de aula, o 

que acontece com a maioria dos alunos da turma. Em algumas atividades propostas em sala, a 

aluna demonstrava dificuldades, porém, depois do momento deste episódio, ao invés de ir à 

busca de auxílio da professora, encaminhava-se para a carteira da pesquisadora e pedia 

auxílio. Por muitas vezes, foi solicitado que ela se encaminhasse para a professora, porém, ao 

invés disso, a aluna insistia com a sua solicitação ou pedia ajuda para outros colegas, 

copiando as respostas das atividades em seu caderno.  

De acordo com os estudos de Amaral (2004, p.78): 

A escola é um espaço educativo que vai além da sala de aula. É um meio que 

possibilita a existência de grupos variados; grupos espontâneos; formados 

pelo interesse das crianças, e grupos dirigidos pela instituição, como o grupo 

de classe, os grupos de trabalho na sala de aula, os grupos de jogos. Nesses 

grupos, a criança pode ocupar lugares diferenciados onde pode experimentar 

diferentes papéis, ora em situações em que é exigida a demonstrar o que 

sabe, ora em situações em que precisa aprender; ora obedecendo as regras, 

ora alternando as regras postas. Há o risco, porém, de a criança, por 

diferentes razões – como timidez, insegurança ou rigidez –, ser obrigada, 

pelo grupo a desempenhar um mesmo papel na maior parte do tempo. [...] A 

restrição de papéis vai delimitando na criança as suas ações, limitando suas 

relações pela dificuldade que ela enfrenta em negociar [...]  

Podemos supor o papel que esta criança desempenha nesse grupo de classe. Ao 

observá-los durante a pesquisa, em sala de aula, a aluna sempre permaneceu mais calada, mais 

tímida. Algumas vezes, ela olhava para os lados e quando encontrava o olhar da pesquisadora 

e percebia que estava sendo observada desabrochava um sorriso desconcertado.  

Assim como foi explicitado por Amaral (op.cit.) é importante olharmos para a 

escola como um meio privilegiado, um meio onde a criança pode desenvolver uma 

diversidade de papéis e, com isso, ir se diferenciando do outro e experimentando o seu próprio 

eu na sociedade. 

Os sentimentos de incompetência, frustração, desânimo e os demais descritos 

neste episódio vão construindo uma significação para a experiência de aprendizagem e irão 

repercutir nas relações deste individuo com o conhecimento.  

Fernandes, em concordância com esta reflexão, aponta: 

Entre outras descobertas que considero significativas, posso concluir que as 

interações e as relações de ensino podem transformar o desenvolvimento do 

aluno, na medida em que as experiências vividas em sala de aula determinam 

a natureza afetiva da relação do aluno com o objeto do conhecimento. 
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Descobri também que a qualidade da mediação desenvolvida pelo professor 

pode gerar diferentes tipos de sentimentos na relação do aluno com o objeto 

de conhecimento. (2011, p.55) 

4.3.2. Sentimentos/emoções da professora e suas situações indutoras 

Não foi possível elaborar um quadro explicativo sobre os sentimentos da 

professora e suas situações indutoras neste episódio, pois eles não foram observados, 

claramente. Durante o momento observado, a professora passava em algumas carteiras e 

ajudava alguns alunos a realizarem a atividade proposta.  

Juntamente com os outros momentos da observação foi possível verificar que a 

professora sempre culminava dando atenção e/ou auxílio para as atividades daqueles alunos 

que segundo ela, “davam mais trabalho” ou “tinham mais dificuldades de aprendizagem”.  

Retornamos a questão dos papéis desempenhados pelos alunos, algo que o rotula e 

o estratifica, o impedindo de enfrentar as demais situações do cotidiano, como percebemos no 

caso da aluna de que falamos no presente episódio. Os alunos que possuíam comportamentos 

mais ativos, por muitas vezes, indisciplinados, acabavam chamando mais atenção da 

professora. Ademais, aqueles que possuíam uma melhor desenvoltura, com melhores recursos 

em sua comunicação verbal eram atendidos mais prontamente. Entretanto, e aqueles que são 

os considerados mais “tímidos”? Como ficará então a sua relação com o conhecimento? 

Como ficarão as suas dúvidas? 

É preciso estar atento às diferenças entre todos os alunos, conhecer melhor as suas 

experiências afetivas, o desenvolvimento das suas capacidades intelectuais, suas expressões 

sinalizadas na sua motricidade, para assim ter a percepção do indivíduo como um ser único e 

completo. Desta forma, o professor conseguirá atender melhor a todos os educandos, não só 

aqueles que lhe chamam a atenção.  

Portanto, é importante relembrar que: 

“o professor desempenha, para o aluno, o papel de mediador entre ele e o 

conhecimento, e essa mediação é tanto afetiva como cognitiva. Portanto, ao 

professor compete canalizar a afetividade para produzir conhecimento;” 

(ALMEIDA, 2004, P. 126). 
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4.4 - EPISÓDIO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aniversário” 

Mais uma semana se iniciou e com ela todos os alunos chegaram contando as 

suas novidades do final de semana. A professora propôs uma atividade de 

matemática, onde os alunos deveriam trabalhar os aniversários da turma 

através do calendário. Uma aluna, chamada Camila, se levantou e anunciou: 

“Hoje é o meu aniversário.” A professora aparentou não ter escutado e uma 

colega foi até ela e contou-lhe a novidade. A professora continuou a ler as 

suas anotações de classe e, ainda olhando para o seu material, questionou em 

voz alta: “É verdade Camila?” A aluna sinalizou com a cabeça que sim e 

ficou a olhar para a professora. Esta continuou a se ater com as suas 

anotações e, logo em seguida, deu continuidade a aula. A aluna então olhou 

para um lado, olhou para o outro, parou um pouco com um olhar perdido e 

então voltou a fazer as suas atividades. Um colega, chamado Rafael, se 

levantou de sua cadeira e se direcionou a mesa da pesquisadora. Ao chegar, 

começou a discursar sobre a experiência que vivenciou na escola de Educação 

Infantil. Então, segundos depois, puxou uma cadeira e ao sentar-se, 

continuou. Relatava que ganhava um cartão assinado por todos os colegas e 

professores em seu aniversário e sinalizou: “Era muito legal!”. Outro aluno, 

Lucas, ao escutar a conversa, se levantou sorrindo e, com brilho nos olhos, 

perguntou para professora: “Vai ter bolo?” E a professora dá um sorriso 

desconcertado e responde: “Não”.  
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4.4.1- Sentimentos/emoções dos alunos e suas situações indutoras 

Quadro 6: Sentimentos/emoções dos alunos e suas situações indutoras – Episódio 4 

 Camila: 

Sentimentos Situações indutoras Indicadores 

Entusiasmo 

 

Atividade sobre aniversário Levantar-se e anunciar o seu 

aniversário. 

Ansiedade 

 

Resposta para professora 

sobre o seu aniversário 

Paralisação e olhar fixo na 

professora. 

Decepção 

 

Falta de atitude diante o seu 

aniversário 

Olhar perdido e movimento 

de olhar para os lados. 

 Rafael  

Sentimentos Situações indutoras Indicadores 

Entusiasmo  Relembrar a comemoração 

de aniversário na Educação 

Infantil 

 Puxar a cadeira para relatar 

a história. 

Alegria Relembrar do cartão de 

aniversário 

A fala: “Era muito legal!” 

 Lucas 

Sentimentos Situações indutoras Indicadores 

 Alegria Aniversário da colega Sorriso 

Esperança  A ideia de ter bolo de 

aniversário 

Brilho nos olhos e 

questionamento. 

Este episódio foi selecionado pela pesquisadora por chamar a atenção o evento 

social “aniversário”, cultivado em nossa sociedade como um dia, para a maioria das pessoas, 

muito importante comemorado a cada ano concentrando, via de regra, sentimentos de 

tonalidades agradáveis. Na infância esse dia em que se faz anos, em geral, é ainda mais 

valorizado. Existem as comemorações, as palmas, a música de aniversário, os presentes, os 
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abraços, entre outros. Em muitos casos, principalmente na Educação Infantil, são feitas nas 

escolas comemorações dos aniversários das crianças, às vezes, com bolos e convidados, 

outras com confecção de cartões aos aniversariantes do mês, etc. Todas, ações que valorizam 

a comemoração cultuada e que oferecem, ainda, às crianças que não poderiam ter uma festa 

em suas famílias, a oportunidade de tê-la na escola. Seja na escola da infância ou na escola do 

Ensino Fundamental, com festa ou sem festa, desejar felicidades a criança que aniversaria é 

uma delicadeza que pode envolver as crianças em sentimentos de alegria, de valorização, de 

companheirismo, importantes no fortalecimento da autoestima e, na produção de sentimentos 

agradáveis que, fortuitamente, favorecem o desenvolvimento da criança e sua aprendizagem.   

Sabe-se de algumas escolas em que os aniversários são tomados inclusive 

como tema para o trabalho curricular. Nessa direção o papel desempenhado pela educadora, 

está na fase da promoção do evento, que já se inicia na antecipação da data, incluindo, em 

alguns casos, os preparativos para a confecção do bolo, do presente e com o contato com a 

família do aluno aniversariante. Quando da festa, costuma haver uma interação entre pares 

mais efusivas em torno do aniversariante, trazendo para a rotina diária da turma o tema do 

aniversário onde se recordam os aniversários passados, os que hão de vir, sendo a progressão 

na idade altamente valorizada. O momento mais aclamado por parte da maioria dos 

participantes é o ritual em torno do bolo: cantar parabéns, apagar velas e comer o bolo – que 

ocorre à hora do lanche, seja de manhã ou de tarde. Em alguns casos, pode englobar ainda a 

entrega de um presente, que, em muitos casos, são confeccionados pelas crianças – desenhos, 

cartões, pinturas – ou comprada pelo adulto - livros de histórias, brinquedos... - mas oferecida 

em nome da turma como um todo (alunos e educadora).  

No episódio selecionado, observamos a aluna Camila divulgando o seu 

aniversário, sendo possível supor a importância daquele anúncio para a aluna. O outro aluno 

se encaminhando para a pesquisadora a fim de contar-lhe como era “legal” essa data na escola 

de Educação Infantil e, por fim, um terceiro aluno questionando a professora sobre o bolo de 

aniversário. Todos na ansiedade da realização do costumeiro ritual de “dia de anos”.  

Entretanto, o festejo social, tão esperado, não aconteceu e, assim, podemos 

refletir sobre a relação dos sentimentos de tonalidades desagradáveis encontrados neste 

episódio e esta lacuna. Observamos o anseio da aluna por uma aclamação em torno da notícia 

que disparou para professora e sua decepção em relação ao desejo não concebido.  

Em uma pesquisa sobre o ingresso das crianças na 1ª série do Ensino 

Fundamental, Saud (2005) ressalta os sentimentos das crianças relacionadas às professoras e, 
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em certo momento, comenta sobre a importância da comemoração do aniversário nesta fase 

de escolarização: 

A professora tem lugar de destaque na primeira série, na visão dessas alunas, 

tanto pelo que ela faz, quanto pelo jeito de se relacionar com os alunos e 

alunas. Lembrar do aniversário é a representação de olhar para cada um em 

separado, é também retribuir a cada um o carinho e a simpatia recebidos. 

(SAUD, 2005, p. 99) 

Observamos assim, mais uma vez, a grande ligação entre os sentimentos dos 

alunos e a atuação da professora. Até o momento em que a aluna chegou à sala e começou as 

suas atividades, inclusive a atividade do calendário, nenhum sentimento de tonalidade 

desagradável foi observado. Entretanto, no momento em que o anúncio do seu aniversário foi 

relacionado à expectativa da aluna em relação à professora e essa expectativa culminou em 

uma frustração, os sentimentos mudaram de tonalidade.  

Assim, como a autora supracitada sinaliza, o “lembrar do aniversário” é 

inundado de várias representações por parte da maioria dos alunos. Para muitos, representa o 

carinho, a atenção, o sentir-se valorizado, respeitado, único. Como se diz no cotidiano, aquele 

é o “seu dia”, dia de se sentir único, ser comemorado, ser cuidado e, assim, cercado de 

expectativas.  

Outro fator que vale ser ressaltado é a recordação, por parte do aluno Rafael, 

sobre o aniversário comemorado nas dependências da escola de Educação Infantil. Neste 

momento, o aluno demonstra sentimentos de tonalidades agradáveis, pois consegue retornar 

aquele momento, visivelmente, especial vivido em outro tempo, outro espaço. Assim como 

este sentimento em relação à fase anterior de escolarização, foram observados outros que 

serão abordados posteriormente em outro episódio.  

4.4.2- Sentimentos/emoções da professora e suas situações indutoras 

Os sentimentos e as emoções da professora não conseguiram ser denominados 

pela pesquisadora no momento da observação. As atitudes da professora denotaram-se 

confusas para serem elencados os sentimentos separadamente.  

A escolha deste episódio, como foi esclarecida anteriormente, se deu por 

retratar um dia muito especial na vida da maioria das crianças que é o seu aniversário, dia que 

hodiernamente, é envolvido de sentimentos e emoções diversas, nas sociedades ocidentais. Há 

uma ansiedade latente na espera deste dia e quando ele chega muitas expectativas se 
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concentram em torno da valorização que se quer sentir por parte do outro, expressão 

demonstrada visivelmente pelo anúncio de Camila: “Hoje é o dia do meu aniversário!”. 

Entretanto, a professora ignora o fato, as expectativas e sentimentos da menina, dando 

prosseguimento à aula. Em consonância com esta expectativa em torno do aniversário, outro 

colega relembra como acontecia na outra escola e outro questiona a professora sobre a 

possível comemoração deste dia.  

Diante de todos esses eventos e a resposta dada pela professora, surgiram 

várias indagações por parte da pesquisadora: Por que a professora não deu os parabéns para 

aluna? Por que o questionamento sobre o aniversário? Qual a relação da professora com essa 

data festiva? Por que a atividade proposta sobre aniversário? Não foi possível responder a 

estas perguntas e questionamentos, porém podemos refletir sobre as hipóteses explicativas 

neste episódio. Refletimos sobre a pressão exercida sobre as professoras em relação à 

transmissão dos conteúdos presentes na estrutura curricular e na possível rigidez no 

planejamento da rotina diária. Dessa forma, qualquer eventualidade, como uma comemoração 

de aniversário, não seria possível ser inserida no planejamento daquele dia.  

A pressão sofrida pelas professoras em relação ao desenvolvimento cognitivo 

dos alunos está intimamente ligada à expectativa da alfabetização. Observamos na entrevista 

da professora Laís quando questionada sobre a composição da sua turma: 

“E todos, olha... é o show do pré-silábico!” 

“Então assim... a maioria é pré-silábico. Eu tinha uma aluna que estava 

silábica com valor sonoro e uns três que já perceberam que a nossa escrita 

é silábica, que percebeu a silabação, mas que não dá valor sonoro ainda.”  

“A Carla também, ela falou assim: ‘Laís, esse ano, meu Deus, é quase tudo 

pré-silábico’.” (Laís, professora da Turma A). 

 Apesar de não ser a alfabetização uma meta do 1º ano do Ensino Fundamental 

de nove anos, segundo o Ministério da Educação, não há como negar a expectativa e a pressão 

social sobre as professoras para tal realização. O planejamento da atividade do calendário, a 

qual as crianças deviam sinalizar os aniversariantes de cada mês, ao que parece, evidenciou 

que a professora procura valorizar este momento no desenvolvimento das atividades em sala 

de aula.  

Entretanto, entender o porquê a professora não parabenizou a aluna ou não 

incitou a classe para cantar costumeira música dos parabéns é uma tarefa difícil, seria 
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necessário fazer uso de uma entrevista recorrente ou da utilização de uma autoscopia
4
 a fim de 

que a professora retornasse aquele momento e pudesse responder a tais indagações. 

O que podemos concluir é pela falta de percepção, por parte da professora, da 

expectativa da aluna em relação ao seu aniversário e nas disposições motoras e humorais que 

evidenciaram os sentimentos de tonalidades desagradáveis descritos neste episódio. 

De acordo com a teoria walloniana, Prandini (2004, p.36-37) ressalta que um 

aspecto necessário no papel do professor em sua atividade docente é:  

 Compreender que lidamos com pessoas que atuam sempre a partir de suas 

disposições motoras e humorais, além das cognitivas, pode levar-nos a 

acolher as manifestações motoras e afetivas dos alunos, mais do que como 

indicadores do andamento do processo de ensino-aprendizagem, como 

elementos constitutivos, participantes do processo.  

Em outras palavras, é preciso entender afetividade como constitutivo da 

aprendizagem, tanto quanto o conhecimento. Desta forma, o professor passa a considerar a 

pessoa do aluno, a considerá-lo como um ser total, único e indivisível. É necessário 

reconhecer estas emoções manifestas e/ou latentes dos alunos, neste caso, em principal, as 

pertencentes à aluna Camila, como provocadoras e mobilizadoras do processo de ensino-

aprendizagem e assim, poder canalizá-las a fim do processo de aquisição do conhecimento.  

  

                                                           
4
  “Consiste em realizar uma videogravação do sujeito, individualmente ou em grupo para, posteriormente, 

submetê-lo à observação do conteúdo filmado para que exprima comentários sobre ele.” (SADALLA, 1997, 

p.33). 
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4.5- EPISÓDIO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dois polos” 

Naquela manhã de segunda-feira, durante uma atividade de colagem, a 

professora precisou de um material, porém observou que este não estava em seu 

armário. Dessa forma, avisou aos alunos que se ausentaria por alguns instantes 

e assim o fez. Passado alguns segundos, três alunos, João, Pedro e Murilo, 

começaram a brincar. Assistindo aquele momento, Gustavo e Jonas, sinalizaram: 

“Vou contar para a professora, porque aqui não é a quadra” e, irritados, os três 

pararam de brincar e começaram a agredir os outros fisicamente. Alguns minutos 

depois todos os alunos, em coro, gritam o apelido de um aluno, João. Ele, 

irritado, gritou e começou a insultá-los na tentativa de terminar aquele momento. 

Sem o sucesso esperado, baixou a cabeça e encheu os olhos de lágrimas. Após 

alguns instantes depois da briga, subitamente, olhou para o colega sentado ao seu 

lado e disparou: “Você quer que eu te mate? Eu tenho uma faca aqui!”. O 

colega disse que duvidava e João saiu correndo com um lápis atrás dele. 

Entretanto, a professora chegou e ao perceberem isso, os dois pararam 

imediatamente. Durante o intervalo, ao ser relatado o acontecido, a professora 

sinaliza, com pesar, que João é uma criança difícil e agressiva. No dia seguinte, 

em uma atividade na sala de leitura, João, sentou-se na cadeira e começou a 

escutar a história contada pela professora de leitura, outra que não a professora 

da classe. A fim de se acomodar melhor ao espaço, encolheu-se na cadeira, 

recostou a cabeça, juntamente com os seus braços na mesa em frente, direcionou o 

seu dedo polegar à boca e começou a sugar. Assim, o aluno escutou atentamente 

a história e no fim a professora questionou sobre o que eles tinham entendido, 

mais precisamente, o porquê o personagem se escondeu por de trás dos outros e 

João respondeu: “Ele estava com medo”. A professora sorriu, fechou o livro e 

todos os alunos se levantaram e se encaminharam para outra atividade.   
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4.5.1. Sentimentos/emoções dos alunos e suas situações indutoras 

Quadro 7: Sentimentos/emoções dos alunos e suas situações indutoras – Episódio 5 

 João  

Sentimentos Situações indutoras Indicadores 

Medo Ser avisado que a professora 

estava chegando 

Parar a briga com os colegas. 

Raiva 

 

Os seus colegas gritarem o 

seu apelido  

Gritos e insultos aos colegas. 

Mágoa 

 

Não conseguir parar a 

brincadeira dos colegas 

Baixar a cabeça e encher os 

olhos de lágrimas. 

Revolta 

 

Recordação dos insultos dos 

colegas 

Ameaça ao colega.  

Vingança 

 

Revolta por momento 

anterior 

Sair correndo atrás do colega 

ameaçando-o.  

Envolvimento 

 

Escuta de uma história Acomodar-se na cadeira e na 

mesa à frente. 

Introversão Escuta da história na sala de 

leitura 

Recolhimento na cadeira, 

recostar da cabeça e 

movimento de sucção do 

dedo polegar. 

O episódio 5, descrito anteriormente, foi denominado pela pesquisadora como 

“Dois polos” devido à explícita diferença de comportamento do aluno João nos dois 

momentos descritos. É sabido de todos que os sentimentos são ambivalentes e sempre vêm 

juntos com outros sentimentos e isso pode ser observado neste episódio.  

Vale ressaltar o fato de terem sido observados os sentimentos e as emoções dos 

outros alunos nos dois momentos, entretanto grifamos aqui a escolha pelos sentimentos que 

mais afetaram o pesquisador, os pertencentes ao aluno João.  

João é um aluno de seis anos de idade que chamou a atenção da pesquisadora 

em diversos momentos da observação e protagonizou diversos episódios interessantes que 



88 

 

poderiam compor a pesquisa, os quais, em virtude das possibilidades temporais foram 

reservados, fazendo-se necessária a escolha de um episódio, composto por dois momentos do 

aluno, para assim ser possível analisar os seus sentimentos no primeiro ano do Ensino 

Fundamental. 

De acordo com o quadro anterior, observamos a predominância dos 

sentimentos de tonalidades desagradáveis no aluno. Sentimentos como o medo da professora, 

por estar brincando em um espaço, denominado por outros colegas, não adequado para tal 

comportamento; e, raiva e posterior mágoa, por ser insultado pelos seus colegas e não 

conseguir por fim aquilo, deram vazão às atitudes agressivas por parte do aluno.  

O comportamento agressivo, segundo o estudo de Fariz, Mias & Moura (2005), 

é próprio da espécie humana e apresenta diversas configurações: 1.  via motora: com 

movimentos de ataque ou fuga; 2. via emocional: com a experimentação de sentimentos de 

raiva e ódio; 3. via somática: como a apresentação de taquicardia, rosto ruborizado; 4. via 

cognitiva: por meio de crenças de conquistas sem que importem os meios; e finalmente, 5. via 

verbal, utilização do sentido das palavras para expressar controle em relação aos outros. 

O comportamento do aluno de ameaça ao outro colega e sua movimentação em 

sair em ataque com um lápis fantasiando este ser uma faca, retoma a nossa análise para teoria 

walloniana. Para o teórico, o meio concreto e imaginado/representado são igualmente 

importantes e devem ser levados em consideração pelos adultos, sejam pesquisadores e/ou 

educadores. Na representação do aluno, o seu lápis era uma faca capaz de ferir o seu 

“inimigo” e assim ser resolvido o seu conflito. Podemos inferir que este meio representado 

pelo aluno, não era apenas uma fantasia e sim, o seu desejo de retaliação.   

Em contraponto, na sala de leitura foi observado por parte do aluno um 

comportamento introvertido. Naquele momento de escuta da história narrada por outra 

professora que não a titular da classe, em outro ambiente, o aluno se retraiu em si e pôs-se a 

escutar atentamente tudo o que era dito sobre a história naquele momento.  

De acordo com Wallon, todos nós somos muito sensíveis à presença dos 

outros. Quando você se percebe observado, você se modifica. Com este prisma, refletimos 

sobre os sentimentos que levam o aluno aos dois comportamentos observados: agressividade e 

introversão e como a presença desse outro interfere no seu comportamento.   

Em sala de aula, foi observado que a única maneira que o aluno encontra de se 

relacionar com os demais colegas é por meio de comportamentos agressivos. É partir deste 
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comportamento que ele se sente pertencente aquele grupo e pode mostrar a sua 

individualidade. Na sua falta de aptidão na resolução de conflitos e com seu pequeno 

repertório comunicacional, o aluno encontrou essa forma de fazer parte daquele meio.  

Para Wallon, aptidão é uma possibilidade que o organismo tem, mas é uma 

potência, um vir-a-ser, pode se desenvolver ou não. Só aparece quando o social solicita. 

Mesmo possuindo a aptidão, é necessário um meio propício para ele se desenvolver. 

Igualmente a um bebê, se o meio não proporcionar possibilidades, as aptidões não irão se 

desenvolver. Dessa forma, o Eu e o Outro andam de forma gradual e complementar. 

A elaboração do Eu e do Outro por parte da consciência faz-se 

simultaneamente. São dois termos conexos cujas variações são 

complementares e as diferenciações recíprocas. (WALLON, 1973, p. 159)  

Dessa forma, é necessário meio adequado, propício para que este indivíduo 

desenvolva as suas aptidões, entre elas, no caso de João, a de resolver os seus conflitos e de se 

relacionar com o outro.  

Além do meio escolar, o meio familiar e suas interações são muito importantes 

para esse desenvolvimento. O tipo e qualidade de relacionamento dos seus membros 

dependem em grande medida da qualidade comunicacional no núcleo familiar. (ALARCÃO, 

2000). Quando existe uma boa comunicação no meio familiar, a capacidade auto-organizativa 

do indivíduo é favorecida (ROTHBAUM, ROSEN, UJIIE & UCHIDA, 2002). Entretanto, 

quando a comunicação é inconsistente ou disfuncional afasta ou impede os sujeitos de se 

comunicar (WATZLAWICK, BEAVIN, & JACKSON, 1993).  

No momento em que o aluno vê-se diante de outro meio – o da sala de leitura – 

que, por algum motivo não identificado, fica inibido o seu relacionamento com os outros 

alunos através da agressividade, o aluno se recolhe, se retrai. Como um caramujo, entra em 

sua casa e se esconde desse mundo que o assusta e não sabe como enfrentar.  

Assim como o personagem da história que a professora estava a narrar, João se 

viu amedrontado, se escondendo, seja atrás dos outros animais, como na história, seja em si 

mesmo, como o fez. Agredindo os colegas ele amedronta e quando ele não pode agredir ele se 

vê amedrontado. As crianças esperam que os adultos entendam sua linguagem corporal. Está 

convencida de que expressou sentimentos e necessidades claramente, mas, na maioria das 

vezes, os adultos não os levam em consideração. Eles estão acostumados a trocar apenas 

informações verbais. A criança se percebe como um todo e quer também ser levada em 

consideração dessa maneira, assim como postula a teoria psicogenética walloniana.  
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4.5.2- Sentimentos/emoções da professora e suas situações indutoras 

Quadro 8: Sentimentos/emoções da professora e suas situações indutoras – Episódio 5 

Sentimentos Situações indutoras Indicadores 

Tristeza  Relato da briga dos alunos Pesar no seu discurso. 

Ao ser reportado para a professora o comportamento dos alunos, a mesma 

sinaliza com um pesar em seu tom de voz, que João era “difícil e agressivo”. Entretanto, 

chamou atenção da pesquisadora o fato de não ter sido somente um aluno que fez parte da 

discussão, mas, contudo, ser apenas um apontado pela docente como “difícil”. Podemos 

inferir que este aluno protagoniza a maioria dos momentos de agressividade em sala de aula e 

assim, já tenha sido “rotulado” como “difícil” pela docente.  

Nos últimos anos, verifica-se nas escolas uma crescente preocupação quanto às 

manifestações de agressividade e violência apresentadas por alunos de diferentes níveis de 

ensino. Os professores queixam-se do aumento de comportamentos antissociais, 

comportamentos agressivos, atitudes desafiadoras, desobediência, hiperatividade, não 

concentração nas tarefas e ausência de autorregulação por parte dos alunos. 

Por outro lado, não foi observada, no momento da pesquisa, uma intervenção 

positiva em busca de uma resolução para os comportamentos negativos manifestos por João 

ou qualquer outra criança. Não presenciamos reflexões da equipe docente e gestora sobre o 

porquê deste aluno se comportar de tal forma, o que o leva a agir assim, com que frequência 

ele apresenta esses comportamentos, quais circunstâncias circundam estes episódios e como 

isso poderia ser resolvido.  

Como foi discutido anteriormente, provavelmente, essa seja a única forma que 

esse aluno encontrou de se relacionar com os colegas, de fazer parte daquele grupo. Por 

“bem” ou por “mal” com essas atitudes ele recebe atenção e se insere naquele meio. 

Há um forte reconhecimento da importância de os professores criarem em sala 

de aula um ambiente carinhoso e seguro para seus alunos. Estudos como o de Hamre e Pianta 

(2005) sinalizam que, para crianças que apresentam comportamentos agressivos, contar com 

um professor caloroso e apoiador que demonstra compreendê-los, que encoraja a 

comunicação e a expressão das emoções, se qualifica como um fator de grande valia para 

auxiliá-las a desenvolverem-se de maneira adequada.  
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Muitas pesquisas evidenciam que comportamentos agressivos tendem a se 

manter ao longo do tempo (Coie & Dodge, 1998; Patterson et al., 1989). Assim, é necessário 

o planejamento de uma intervenção, de forma consistente, por parte da família e da escola 

para a superação e a não intensificação destes comportamentos no final da infância (Webster-

Stratton, 1998; Webster-Stratton & Reid, 2004). 

A criança que não possui um meio que propicie formas de expressão dos seus 

sentimentos, de ampliação do seu repertório comunicacional estará sendo colocada em risco 

em seu desenvolvimento como aluno, como pessoa. Dessa forma, a relação que professor-

aluno deve funcionar como proteção, contribuindo para a diminuição dos fatores de risco. 

Relacionamentos como estes na escola, podem funcionar de forma compensatória para os 

outros que, por muitas vezes, eles enfrentam fora da sala de aula e fortalecer a autoestima da 

criança e o seu desenvolvimento afetivo, cognitivo e motor.  
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4.6- EPISÓDIO 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Educação Infantil x Ensino Fundamental” 

 

 

Em uma manhã de sexta-feira depois do intervalo e das atividades, a 

professora propôs uma atividade livre. A maioria dos alunos levantou-se, 

pegaram os brinquedos guardados no armário da sala de aula e os outros 

pegaram em suas mochilas os brinquedos que haviam trazido de casa. Durante 

a atividade, um aluno, Enzo, encaminhou-se sorridente até a mesa da 

pesquisadora e começou a falar sobre as suas memórias referentes à escola de 

Educação Infantil em que ele estudava no ano anterior. Relembrou algumas 

experiências e, por fim, com um sorriso no rosto, afirmou: “Lá era da hora, 

tinham vários parques, víamos filmes, mas eu prefiro aqui, porque aqui eu sei 

ler e escrever!” Momentos depois o aluno olhou para professora e falou: “Pro, 

você sabia que eu gosto mais daqui do que da EMEI?”. A professora não 

respondeu e os outros colegas começaram a rir do aluno. Enzo, com um sorriso 

desconcertado falou: “Ah, eu falo, eu não sou envergonhado!”. 
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4.6.1- Sentimentos/emoções do aluno/professor e suas situações indutoras 

Quadro 9: Sentimentos/emoções do aluno/professor e suas situações indutoras 

 Enzo 

Sentimentos Situações indutoras Indicadores 

Alegria 

 

Atividade livre Sorriso ao se encaminhar 

para a mesa da pesquisadora. 

Satisfação  

 

Lembranças da Educação 

Infantil 

Sorriso e comparações com a 

escola atual. 

Entusiasmo Comparações entre as 

escolas 

Falar em voz alta para 

professora. 

Constrangimento 

 

Colegas rirem dele Sorriso desconcertado. 

A escolha deste episódio deu-se pela constante escuta de alguns alunos, por 

parte do pesquisador, sobre as suas escolas e vivências na Educação Infantil. O momento 

descrito no episódio tendo como protagonista o aluno Enzo se qualificou como aquele que 

mais demonstrava os discursos dos alunos observados na pesquisa. A partir do objetivo aqui 

proposto, qual seja investigar, compreender e analisar os sentimentos e as emoções destes 

alunos no ingresso do 1ª ano, se torna imprescindível refletirmos sobre o que eles nos 

colocaram como sendo as diferenças e semelhanças nos dois níveis de ensino, assim como, 

quais são os seus sentimentos nesse processo de transição.  

No início deste episódio observamos o primeiro aspecto favorável ao 

desenvolvimento das crianças em sala de aula: as atividades livres. Nestas atividades, as 

crianças podem se expressar de maneiras variadas, sendo assim possível a manifestação de 

diversos sentimentos e emoções por parte dos alunos.  

A atividade livre proposta pela professora é caracterizada por ser um momento 

de integração dos domínios funcionais afetivo, cognitivo e motor, facilmente observada nas 

brincadeiras e nas relações interpessoais visualizadas nestes momentos. Apesar de ser 

caracterizado como um momento livre, é passivo de ser também uma situação pedagógica, 

com a proposição de brincadeiras que correspondam às necessidades de expansão motora e 

estimulem o desenvolvimento destes indivíduos de forma completa. Além de que, existe a 
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possibilidade de se verem – com o brincar livre – fortalecidos os vínculos afetivos entre 

crianças e delas com o professor.  

A brincadeira livre foi entendida como desencadeadora de sentimentos de 

tonalidades agradáveis como: alegria, satisfação e entusiasmo. No decorrer das observações, 

foi nítido constatar que este era um dos momentos mais apreciados e esperados pelos alunos, 

pois a partir dessa atividade eles vislumbravam a possibilidade de movimentos livres e 

espontâneos. Assim como os que vivenciavam nas aulas de recreação, de educação física e 

nos recreios.  

Estes sentimentos desencadeados surgiram também por consequência das 

recordações da passagem pela Educação Infantil. Todos os alunos que discursaram sobre este 

momento constantemente carregam consigo uma alegria em relembrá-los. Em seus discursos, 

o espaço da Educação Infantil é recheado de brincadeiras, momentos de lazer e de trocas 

afetivas.  

No que concerne o Ensino Fundamental, os alunos alimentam este novo 

momento com muita expectativa em torno da alfabetização. Na pesquisa de Rapoport (2010) 

sobre a adaptação ao primeiro do Ensino Fundamental foi constatada uma pressão por parte 

das famílias sobre o uso do caderno e com expectativas de alfabetização, deixando claro nos 

questionários realizados na pesquisa o desejo de que os filhos aprendessem a ler e a escrever. 

Além da expectativa dos pais, a pesquisadora encontrou muita ansiedade dos alunos em se 

alfabetizarem também.  

O sentimento de entusiasmo identificado em Enzo é um exemplo de como se 

configura essa expectativa. Além de ser explicitado para a pesquisadora a sua satisfação em 

aprender a ler e a escrever, como sendo algo melhor do que os momentos de lazer na 

Educação Infantil, o aluno questiona em voz alta, diante toda a classe, a professora sobre a sua 

preferência pelo Ensino Fundamental e mesmo não se constrangendo e não sendo 

correspondido em suas expectativas por parte do grupo e da professora, ele não esmorece e 

reafirma a sua opinião sobre o processo.  

Em geral, as crianças com seis anos que ingressam no primeiro ano 

apresentam diferentes níveis em seu processo de aquisição da leitura e da 

escrita. Algumas já dominam a leitura e a escrita, enquanto outras estão 

iniciando a construção de hipóteses de escrita. Outras ainda demonstram 

pouco domínio do universo das letras e números. Mas, é consenso, neste 

momento, que todas têm o anseio e o desejo por saber ler e escrever. E é este 

desejo interno, de cada aluno, que irá desencadear todo o processo individual 

de busca para saciar tais anseios. (NORNBERG et. al., p.97, 2010)  
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Em nossas observações fora evidenciado outro personagem cheio de 

expectativas em torno da alfabetização: as professoras, como descreve a fala a seguir:  

Não é a meta, mas muitos chegam. Mais da metade. No ano passado 80% da 

minha turma chegou ao final do ano alfabetizado, mas a gente já começa a 

trabalhar com o alfabeto, vai trabalhando as questões da leitura e escrita e 

geralmente eles se alfabetizam. (Carla, professora da Turma A). 

É evidente no discurso da professora que, apesar de não ser a meta do 

Ministério da Educação – MEC – a alfabetização no primeiro ano no Ensino Fundamental de 

nove anos, o docente carrega consigo uma expectativa e um desejo que os seus alunos 

chequem a termo do ano letivo alfabetizados. Quando isso não ocorre, podemos observar o 

sentimento de frustração:  

Eles não têm ainda a maturidade, não tem a vontade ainda, não é aquilo que 

ele ta querendo ainda, alfabetizar... O interesse dele é outro... Ele quer 

desenhar, ele quer picar papel, ele quer pegar as coisas... Ele é louco pra 

pegar qualquer material que não é de alfabetização. (Laís, professora da 

Turma B).  

No relato de Laís, a professora sinaliza, com pesar, a sua insatisfação com um 

aluno que não se interessa no processo de leitura e escrita. Segundo ela, as atividades como 

desenhar, recortar e brincar estão desvinculadas à proposta de alfabetização. Podemos inferir, 

a partir da sua fala, que, em sua opinião, estas atividades são cabíveis apenas a Educação 

Infantil. O que converge com o que ela relata em outro momento: 

A criança é nova, quer brincar sabe? Porque às vezes eles vão para uma 

segunda série, tô falando do ensino que ainda não era de 9 anos, e a 

professora já não conta nem história... Não dá tempo e num sei o que... (A 

entrevistada relata em tom de desapontamento) Fica muito assim com o 

conteúdo... Pelo amor de Deus... Eu acho que brincar, eles aprendem 

brincando. O brincar é representação, não é? E ali naquilo eles estão 

produzindo conhecimento, eles estão construindo, eu acho que é 

importantíssimo. Não é só na EMEI. (Laís, professora da Turma B). 

Segundo as orientações do MEC (2006), deve-se procurar minimizar a 

diferenças entre o último ano da Educação Infantil e o primeiro ano do Ensino Fundamental. 

Uma das formas de amenizar essas diferenças é dar continuidade ao aspecto lúdico no 

processo de ensino-aprendizagem, situação que a professora reconhece, mas nos deixa 

perceber a contradição vivida ao relatar que um determinado aluno só quer “brincar” e não 

quer nada relacionado à alfabetização. 



 

 

 

 

 

 

5 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
A criança só sabe viver a sua infância. Conhecê-la pertence ao 

adulto. Mas o que vai prevalecer neste conhecimento: o ponto 

de vista do adulto ou da criança? 

Henri Wallon
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Considerações Finais 

Quais são os sentimentos e as emoções das crianças de seis anos no Ensino 

Fundamental de nove anos? Quais são os seus desejos? Seus anseios? Há dor em passar entre 

estes dois níveis de Ensino? Há alegria em perceber-se nessa nova fase? 

Como, quase todos os pesquisadores, há muito de mim nessas perguntas! Há 

muito daquela criança que ficava ancorada nas grades que dividiam, que separavam, ela e 

suas irmãs naqueles dois níveis de Ensino. Há, sem dúvida, aquela menina que desencadeou 

um processo depressivo devido a tantas mudanças na vida dela. Tornar-se uma “mocinha”, 

não poder mais chamar a professora de “tia”, não poder mais se vestir e nem se portar como 

uma criança... Aqui esteve essa menina, que hoje se tornou uma pesquisadora e buscou 

descobrir se há outras meninas/meninos como ela. 

Sem ter a pretensão de generalizações, visto que a pesquisa fora realizada 

apenas com duas turmas de 1º ano de uma específica escola no estado de São Paulo, o 

caminho constituído com a pesquisa foi rico em surpresas e contou ainda com a feliz, 

constatação de que naquelas crianças não havia o sofrimento daquela menina que um dia eu 

fui, não o sofrimento latente ocasionado pela transição. 

É importante ressaltar que, como foi explicado ao longo da pesquisa, os 

sentimentos e as emoções das professoras também se tornaram foco do estudo, uma vez que, 

além de elas colocarem demasiadamente os seus sentimentos no processo de entrevista, 

tornou-se incoerente separar o par professor-aluno no processo da pesquisa, pois, a partir do 

processo de produção de informações, a maioria dos sentimentos/situações indutoras dos 

alunos estão relacionadas às suas professoras. 

Em relação aos primeiros dias de aula, de acordo com as professoras, poucos 

alunos choraram e, quase a sua totalidade, adaptou-se muito bem a nova rotina. Nas 

observações em sala de aula, os alunos e as alunas participantes revelaram em seus relatos 

muitos sentimentos de tonalidades agradáveis referentes às suas vivências no contexto do 1º 

ano, em oposição aos sentimentos de tonalidades desagradáveis.  

Observamos no Episódio 1, algumas demandas impostas a uma faixa etária dos 

ingressantes do Ensino Fundamental que ainda não consegue dar as respostas esperadas, além 

de serem consideradas incoerentes na lógica dos adultos. O anseio pela admiração, ainda 



98 

 

característica do estágio de desenvolvimento anterior, também foi observado como algo 

latente nestas crianças.  

No Episódio 2, as necessidades afetivas e, ainda corpóreas, foram evidenciadas 

mais claramente, além de sentimentos de tonalidades desagradáveis por parte da professora. 

Uma possível inabilidade em um contato mais próximo gerou um desconforto para a docente 

e resultou em um enquadramento para aluna em que fora solicitado que ela se comportasse de 

uma forma mais “madura”, pois seus sentimentos não eram vistos como correspondentes a 

idade que ela tinha, tampouco ao aluno de 1º ano.  

A necessidade afetiva também ficou evidente nos Episódio 3 e 4, quando os 

alunos, cada um a partir do seu repertório comunicacional, solicitou a atenção da professora e 

não teve as suas expectativas supridas, dando vazão para sentimentos de tonalidades 

desagradáveis.  

A busca por um auxílio na sua atividade ou o pedido de ‘um parabéns’ pelo seu 

aniversário nos traz a reflexão sobre as necessidades destes alunos e como o professor pode 

estar ainda, despreparado para a criança nessa fase de desenvolvimento.  

Assim, estes se tornam indicadores importantes de que a adaptação ao novo 

sistema de Ensino Fundamental não é somente das crianças, como também dos professores, 

das próprias instituições de ensino e, certamente, também das famílias. Esta pesquisa, assim 

como outras realizadas neste âmbito, suscita a necessidade existente em se aproveitar as 

dificuldades que se impõem ao cotidiano escolar como oportunidades que se abrem para de 

trabalho coletivo e colaborativo de todos os atores que dão vida a nossa educação.  

Felizmente, os sentimentos de tonalidades agradáveis derivados de atividades 

semelhantes as que desempenhavam no nível de Educação Infantil como desenho, atividades 

livres, brincadeiras dirigidas, leitura de histórias, entre outras, se configuraram preponderantes 

na caracterização dos sentimentos e emoções vivenciadas pelos alunos. 

É mister que reflitamos sobre a expectativa pela alfabetização que permeia os 

alunos e, supostamente, os seus pais, e professores. No Episódio 6, um aluno explicita 

claramente que apesar da escola de Educação Infantil ser “da hora!”, ou seja, uma experiência 

positiva, devido aos seus grandes parques, brinquedos e atividades lúdicas, o anseio em 

aprender a ler e a escrever faz da escola de Ensino Fundamental ainda mais atraente, ainda 

mais esperada.   
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Apesar de ser a unidade escolar lócus da pesquisa uma escola com boa 

iluminação, espaços razoavelmente arejados e amplos, é notório observar que é uma escola 

para “crianças grandes”. Os ambientes não foram adaptados à nova faixa etária que se passou 

a receber com o Ensino Fundamental de nove anos. O mobiliário, os espaços para atividades 

livres, o material didático, os banheiros e bebedouros, todos continuaram os mesmos para 

atenderem alunos de 6 a 15 anos. Na mesma cadeira que senta uma criança de 9º ano senta 

uma do 1º ano.  

Podemos concluir que além das necessidades afetivas das crianças, as 

necessidades no ambiente físico também são carentes de maior dedicação e iniciativa política. 

Em que pese à necessidade de uma atenção da escola na adaptação ao meio físico, a fim de 

receber melhor essas crianças e minimizar as diferenças no processo de transição, há também 

a necessidade de todos os professores, independente do ano em que atuam, demonstrarem 

afetividade, compreensão e flexibilidade com seus alunos. A forma de acolhimento da 

instituição é essencial para a adaptação. Faz-se necessário o conhecimento, por parte dos 

professores e equipe gestora, sobre o desenvolvimento infantil e sensibilidade para perceber 

quando a criança não está bem, para, assim, ser possível auxiliá-la. Não se trata aqui de culpar 

os professores, pois eles não foram preparados a contento para esta nova realidade. Não foram 

na fase de formação inicial e a formação continuada, no caso da escola estudada, houve 

apenas formações à distância, sem que se satisfizessem as reais necessidades das professoras, 

deixando nelas a profunda sensação de despreparo e frustração.    

E como podemos descobrir que a criança não está bem? Estando atento! 

Ouvindo estes atores escolares. Para nós, estes alunos foram, claramente, capazes de 

expressar verbal e motoramente aquilo que eles precisavam e gostariam de receber. Conhecer 

melhor os sentimentos e as emoções destes alunos nos leva refletir com maior clareza sobre a 

importância da afetividade no processo de ensino-aprendizagem, planejar melhor e enriquecer 

a prática pedagógica.  

Poder ouvi-los falar sobre as suas experiências e observar os seus sentimentos 

agradáveis e desagradáveis constitui-se num diferencial deste estudo. Apesar de a escolha 

metodológica ter sido pela observação, quando pesquisamos crianças e estamos inseridos em 

seu meio, não tem como não se criar um vínculo com elas e, por muitas vezes, ser o alvo de 

conversas, desabafos, carinhos e até presentes que podem mostrar o quanto não somos mais 

os mesmos quando percebemos com atenção ao outro, o quanto nesta relação deixamos de 
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nós, o quanto carregamos do outro, ampliando sem duvidas nossa capacidade de ver e, com 

isso, realmente enxergá-lo.  

Momentos como os que vivenciei em duas semanas de observação me fizeram 

refletir sobre as necessidades destas crianças que ingressam nessa nova etapa, mas que ainda 

carregam consigo demandas supridas e não supridas na etapa anterior. Foi intrigante perceber 

que os afetos e necessidades das crianças em diferentes momentos eram direcionados, em 

grande parte, somente a mim e não à professora. Momentos de dúvidas nas tarefas, momentos 

de brincadeiras, de trocas afetivas, entre outros, levaram-me a refletir sobre o porquê destas 

crianças não direcionarem, por muitas vezes, essas necessidades para os seus professores. Por 

que uma pessoa que está inserida na escola há apenas duas semanas se torna o alvo destes 

alunos? 

Possivelmente porque a criança quer ser percebida como uma pessoa separada 

das demais, única, especial para sua professora. E esta, não consegue atender a tal demanda 

que é de todos e de cada um, talvez por estar assoberbada em suas demandas, que sabemos 

são muitas, na medida em que se desdobra em atender as demandas da instituição, da família 

e porque não foi alertada para a importância da afetividade no contexto escolar.  

Todos estes aspectos surgiram da pergunta de uma aluna que vou levar comigo 

para futuras reflexões, quando eu declarei a eles que não iria mais à escola: 

- E quem vai ficar com a gente?!  

E, infelizmente, eu não soube o que responder.  
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