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RESUMO 

 
Com base na teoria proposta por Henri Wallon, o presente estudo investigou os 

sentimentos de crianças de uma escola pública ao ingressar no 1º ano do 

ensino fundamental de nove anos. Para a produção de informações foram 

realizados três encontros com um pequeno grupo de crianças em uma escola 

da rede municipal de uma cidade localizada no interior de Pernambuco. Os 

encontros aconteceram nos meses de fevereiro, agosto e outubro. Participaram 

inicialmente quatro crianças. No segundo e terceiro encontros estavam 

presentes apenas três, que se estabeleceram como participantes da pesquisa. 

Em cada encontro, foi proposta como atividade de aquecimento a elaboração 

de um desenho relacionado às vivências das crianças no 1º ano do ensino 

fundamental. Desde o momento da execução do desenho, a conversa das 

crianças entre si e com a pesquisadora trouxe elementos significativos para a 

apreensão de seus sentimentos. As informações obtidas foram transcritas e 

analisadas por meio da explicitação de significados, procedimento que permitiu 

a definição de três categorias: material e espaço físico da escola; encontros e 

desencontros com a professora; a leitura na ótica do sentimento. Os resultados 

apontaram que esses aspectos desencadeiam nas crianças diversos 

sentimentos, tanto de tonalidade agradável como desagradável. O material e o 

espaço físico da escola fazem vir à tona alguns desejos das crianças que, 

devido às condições reais oferecidas pela escola, não podem ser realizados. 

Os sentimentos em relação à professora se modificam ao longo do ano. No 

início, as crianças se mostram amedrontadas devido a sua forma de exigir a 

disciplina em sala de aula. Mais tarde, reconhecem sua autoridade e por fim 

chegam a justificar algumas de suas ações, defendendo-a. Quanto à 

aprendizagem da leitura, apresentam uma noção vaga no início do ano, e já ao 

final se consideram aptas a ler, reconhecendo que esta é uma habilidade ainda 

em construção.  

 
Palavras-chave: ensino fundamental de nove anos; sentimentos; Henri Wallon. 



ABSTRACT 
 
Based upon the theory proposed by Henri Wallon, the present study researched 

the feelings of children from a public school when entering the first year of 

fundamental school. The gathering of data happened during three sessions 

organized with a small group of children in a public school located in the state of 

Pernambuco. The sessions happened in February, August and October. The 

first one was made with four children, but in the following two sessions, only 

three of them were present, and eventually became the subjects of the study. In 

each session, a warm-up activity was proposed, in which they made drawings 

about the experiences of children in the first year of fundamental school. From 

the beginning of this activity, the conversation among the children and with the 

researcher brought significant insights into their feelings. The gathered data 

was analyzed by means of the explicit signification, which allowed the definition 

of three categories: material and physical space of the school; encounters and  

“unencounters” with the teacher; the act of reading viewed through the 

perspective of emotion. The results showed that these aspects unleash several 

emotions in children, whether pleasant or unpleasant. The material and physical 

space of the school bring out some urges on the children, which cannot be 

fulfilled, given the real conditions of the school. The feelings about the teacher 

change during the year. In the beginning, they feel scared by the demands of 

discipline in the classroom.  Later, they recognize her authority, and in the end 

they even justify some of her actions, standing by her side. Regarding the 

learning of reading, they have a vague notion in the beginning of the school 

year, and by the end they consider themselves able to read, even though they 

recognize this as a still evolving ability. 

 

 
Palavras-chave: nine-year fundamental school; emotions; Henri Wallon. 
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INTRODUÇÃO 
 

No contexto escolar, a organização das atividades é orientada 

predominantemente pela visão dos adultos, de forma que algumas 

necessidades das crianças podem permanecer obscurecidas. Inseridas em 

diversos meios, imersas nos fatos cotidianos e expostas a eles, as crianças 

formulam ideias acerca de suas vivências e têm uma percepção a respeito do 

que acontece em seu entorno. O convívio com elas permite observar que têm 

muito a dizer. Falam sobre suas atividades, seus relacionamentos, suas 

preferências, seus medos, desejos e sonhos. Ouvindo-as, aprendemos muito 

sobre elas. Portanto, a escuta é um instrumento para conhecê-las melhor e 

apreender sua forma de ver o mundo.  

A partir de uma concepção que vê o homem como ser constituído de 

múltiplas dimensões, é possível compreender que ao se comunicar com seus 

pares ou com adultos a criança expressa tanto a dimensão cognitiva como a 

afetiva. Em geral, a afetividade é associada a sentimentos agradáveis, como o 

amor e a estima expressos pelas pessoas. No entanto, o termo pode ser 

utilizado de forma mais ampla, relacionando-se a diferentes sensações, 

desencadeadas por qualquer tipo de situação que nos afeta e que exerce 

influência sobre o comportamento.  

No exercício da profissão de educadora, nos níveis de educação infantil 

e ensino fundamental, pude observar como a afetividade está presente nas 

relações dos alunos entre si e com as professoras, manifestando-se em várias 

circunstâncias. As crianças têm muito a revelar acerca de seus sentimentos e 

emoções, e o fazem de variadas formas. Demonstram alegria ao expor suas 

atividades para professoras e colegas; expressam entusiasmo ao participar de 

brincadeiras; manifestam raiva diante das adversidades. Em ocasiões como 

essas foi possível perceber a afetividade como um elemento presente no 

ambiente escolar, e com um papel importante, uma vez que influencia o 

processo ensino-aprendizagem. Afetividade e cognição são indissociáveis, e o 

indivíduo só é capaz de aprender um novo conteúdo quando, de algum modo, 

é afetado por ele. Por outro lado, quando algum fator provoca desequilíbrio 

emocional no aluno, isto dificulta a apropriação de novos conhecimentos.    
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Além de estar presente nas relações da pessoa com os outros e com o 

conhecimento, a afetividade se mostra em eventos significativos. Supõe-se que 

o ingresso no ensino fundamental seja um desses eventos, visto que a etapa 

dispõe de uma estrutura e uma organização do trabalho pedagógico diferentes 

da educação infantil. Em um levantamento de teses e dissertações produzidas 

recentemente, foram encontrados alguns trabalhos que tratavam da passagem 

da educação infantil ao ensino fundamental sob a perspectiva das crianças, o 

que indica que a comunidade acadêmica as reconhece como sujeitos capazes 

de expressar seus pensamentos e sentimentos.   

O estudo de Amaral (2008) se insere nesse contexto. Em sua 

dissertação, ela analisou as estratégias que as crianças constroem, entre elas 

e com os adultos, para apropriação dos processos educativos na transição da 

educação infantil para o primeiro ano do ensino fundamental de nove anos. O 

estudo revelou que, para as crianças entrevistadas, o ensino fundamental 

apresenta exigências em demasia, pois são propostas muitas tarefas e falta 

tempo para brincar. Assim, as crianças subvertem as regras com o objetivo de 

trazer para o ensino fundamental as brincadeiras vivenciadas na educação 

infantil, e aproveitam os intervalos das atividades e os momentos de distração 

dos adultos para se divertir, seja individual ou coletivamente.  

A importância da brincadeira é evidenciada do mesmo modo no estudo 

de Teixeira (2008), que revela que a escola é percebida pelas crianças como 

um lugar para brincar, apesar dos limites impostos. A pesquisadora realizou 

entrevistas com as crianças em dois momentos – no último estágio da 

educação infantil e na 1ª série do ensino fundamental – e levantou dados 

referentes à interação das mesmas com o ambiente, com as pessoas e com a 

escrita. Seu objetivo era identificar e mapear os sentidos que pode ter para a 

criança a forma de interagir com a escola no momento da passagem de uma 

etapa a outra. O estudo permitiu evidenciar o valor positivo que as crianças 

atribuem à possibilidade de conquistar novos conhecimentos, e também a 

tolerância ao lidar com queixas relativas a aspectos considerados difíceis no 

contexto escolar, como a diminuição do tempo de recreio, os espaços mais 

restritos e o aumento das obrigações. As crianças mostraram-se animadas com 

as novas vivências, indicando que o início do percurso escolar pode ser 

propício para o estabelecimento de vínculos positivos com a instituição.    
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A visão positiva da escola também é encontrada no trabalho de Saud 

(2005), que investigou as emoções e sentimentos de alunos da 1ª série do 

ensino fundamental em relação às experiências vividas nesse contexto. Foram 

realizadas entrevistas com as crianças no segundo semestre letivo, o que 

indica que existia uma variedade de elementos a apontar com base no que fora 

vivenciado até aquele momento. A pesquisadora observou a presença de 

sentimentos em relação à professora, que tem um papel significativo no 

processo de aprendizagem, e a importância atribuída pelas crianças ao espaço 

físico da escola, que lhes possibilitava realizar diversas atividades prazerosas. 

Embora os sentimentos positivos tenham predominado, constatou-se que os 

sentimentos negativos também aparecem, e são desencadeados em algumas 

circunstâncias, como o recreio – momento no qual eventualmente acontecem 

pequenos acidentes e desentendimentos entre as crianças – e as avaliações, 

que para algumas crianças são geradoras de ansiedade, medo e insegurança.  

Os momentos de mudança e de adaptação a novas circunstâncias 

representam uma ocasião para o surgimento de novos sentimentos. Identificar 

os sentimentos das crianças diante de determinadas situações é uma maneira 

de conhecer melhor suas necessidades. Considerando a importância da 

dimensão afetiva na constituição da pessoa e inserindo-se no cenário das 

discussões acerca da ampliação do ensino fundamental de oito para nove 

anos, ocorrida recentemente, o presente estudo se propõe a investigar o que 

as crianças de seis anos de idade que ingressaram no 1º ano do ensino 

fundamental de nove anos sentem em relação às suas vivências nessa etapa 

de ensino. Embora o debate acerca do ingresso no ensino fundamental não 

seja novo, a pesquisa se torna oportuna em um momento marcado por dúvidas 

e divergências relativas a diversos aspectos, tais como a definição dos 

conteúdos a serem ensinados e os conhecimentos necessários ao professor 

para atuar com as crianças dessa faixa etária. A mudança legal que institui a 

escola de nove anos afeta os diversos atores do processo educativo, pois tanto 

a equipe pedagógica como os gestores precisam estudar o que está implicado 

na lei e buscar formas de organizar o trabalho e o ambiente de acordo com as 

novas exigências.  

Em meio a essas questões, emerge a proposta de ouvir um grupo de 

crianças que estão diretamente envolvidas no processo e saber como se 
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sentem diante das mudanças. A opção de ouvi-las parte do entendimento de 

que elas têm uma visão da própria experiência e podem expressar seus 

sentimentos por meio da fala. Vale ressaltar que as falas das crianças não 

devem se perder no vazio, pois são um recurso para conhecê-las e um 

precioso instrumento que torna possível pensar e repensar a prática 

pedagógica.  
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CAPÍTULO 1 - AS CRIANÇAS DE SEIS ANOS NO ENSINO 
FUNDAMENTAL  
 

As discussões acerca da implantação do ensino fundamental de nove 

anos pouco se referem ao aumento do tempo de ensino obrigatório, e estão 

voltadas principalmente à inclusão de crianças mais novas nessa etapa, bem 

como ao trabalho pedagógico que deve ser desenvolvido com elas. Múltiplas 

questões são levantadas e as opiniões se dividem em relação a esse ponto. A 

medida é considerada um ganho, uma vez que um número maior de crianças 

passa a ter mais cedo a garantia de acesso à escola, mas também causa 

receio quanto às adequações necessárias no trabalho pedagógico. Para 

compreender melhor as implicações da mudança, é importante refletir sobre 

diversos aspectos, desde os procedimentos legais que resultaram nessa 

decisão até a experiência vivenciada por redes de ensino que efetivaram a 

ampliação há algum tempo.  

 

1.1. A escola de nove anos   

  

Nas últimas décadas, o tempo de escolaridade obrigatória no Brasil se 

tornou maior, conforme o instituído pela legislação educacional do país. Na 

primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a Lei nº 4.024 

de 1961, a obrigatoriedade era restrita aos quatro anos iniciais do ensino 

fundamental. Dez anos mais tarde, com a Lei nº 5.692, foi estendida para oito 

anos, abrangendo todo o ensino fundamental e destinando-se à idade de 7 a 

14 anos. A partir de 1996, com a aprovação da atual LDB, Lei nº 9.394, a 

matrícula nesse nível de ensino passou a ser admitida a partir dos seis anos de 

idade, conforme indica o parágrafo 3 do artigo 86:  
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 anos, no ensino 
fundamental. (BRASIL, 1996) 

 

Cabe destacar que a medida era opcional, e com base nesse artigo, desde 

então algumas redes municipais e estaduais incluíram as crianças de seis anos 

no ensino fundamental.  
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Com o Plano Nacional de Educação, aprovado em 2001 por meio da Lei 

nº 10.172, ficou estabelecido entre os objetivos e metas “ampliar para nove 

anos a duração do ensino fundamental obrigatório com início aos seis anos de 

idade, à medida que for sendo universalizado o atendimento na faixa de 7 a 14 

anos” (BRASIL, 2001). No Plano, a antecipação do ingresso nessa etapa é 

justificada pela necessidade de equiparar o Brasil a diversos países, inclusive 

na América Latina, onde essa é a idade padrão para o ingresso na escola. 

Mais recentemente, em maio de 2005, com a Lei Federal nº 11.114, foi 

instituído como obrigatório o ingresso no ensino fundamental aos seis anos de 

idade. Por fim, em fevereiro de 2006, foi sancionada a Lei Federal nº 11.274, 

que amplia a duração do ensino fundamental de oito para nove anos, 

reiterando a obrigatoriedade de seu início aos seis anos de idade. O prazo 

estabelecido para que as redes de ensino efetivem a ampliação vai até o ano 

de 2010, e nesse contexto o tema tem ocupado tanto instâncias 

governamentais como educadores e pesquisadores da área.     

Numa análise da trajetória do ensino fundamental no Brasil, Arelaro 

(2005) comenta as relações da ampliação dessa etapa de ensino com o 

financiamento da educação básica. Com a criação do Fundo de 

Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental e Valorização do 

Magistério (FUNDEF), as escolas passaram a receber um volume de recursos 

calculado de acordo com o número de crianças matriculadas. Referindo-se à 

Lei Federal 11.114/2005, que estabelece a obrigatoriedade da matrícula no 

ensino fundamental aos seis anos de idade, Arelaro(2005) supõe que seu autor 

“só tenha pretendido ampliar a possibilidade de uso dos recursos do FUNDEF 

com crianças menores (...)” (p. 1047). Nessa perspectiva, a transferência do 

último ano da educação infantil para o ensino fundamental seria uma forma de 

garantir, por meio do aumento do número de matrículas nesta etapa, captação 

de um volume maior de recursos financeiros.  

De acordo com o Ministério da Educação, o objetivo da ampliação do 

ensino fundamental é oferecer, por meio de um tempo maior de permanência 

na escola associado ao emprego eficaz desse tempo, possibilidades de uma 

aprendizagem mais ampla. A medida visa também “(...) a inclusão de um 

número maior de crianças no sistema educacional brasileiro, especialmente 

aquelas pertencentes aos setores populares (...)” (BRASIL, 2007, p. 5)  
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Como parte do programa de ampliação, o Ministério da Educação 

publicou o documento “Ensino fundamental de nove anos: orientações gerais” 

(BRASIL, 2004), no qual se coloca a necessidade de refletir sobre três 

questões na nova forma de organização: a estrutura espacial, uma vez que é 

necessário dispor de espaços na escola que sejam favoráveis à interação das 

crianças e à sua socialização; os currículos e programas escolares, ressaltando 

o cuidado com os critérios de seleção dos conteúdos e com a sequência em 

que serão abordados; e o tempo escolar, entendendo-se que a organização do 

mesmo deve respeitar o ritmo das crianças, buscando evitar cortes e rupturas.  

No âmbito pedagógico, a escolha dos conteúdos está em pauta nas 

discussões sobretudo entre os docentes, responsáveis diretos pela elaboração 

das atividades desenvolvidas em sala de aula. Com o ingresso das crianças de 

seis anos no ensino fundamental, aparecem duas alternativas: antecipar a 

transformação da criança da educação infantil no aluno do ensino fundamental, 

trabalhando o programa da 1ª série, ou adotar a atitude simplista de mudar a 

nomenclatura, continuando a desenvolver atividades vistas como próprias da 

educação infantil. Há ainda outras possibilidades, que exigem repensar o que é 

oferecido às crianças na escola, de forma a lhes proporcionar o acesso ao 

conhecimento sem esquecer a sua condição infantil.    

Ao incluir as crianças de seis anos em uma nova etapa, é importante 

considerar que o ensino fundamental tem finalidades distintas da educação 

infantil. Conforme está indicado na LDB (BRASIL, 1996), o objetivo da 

educação infantil é “o desenvolvimento integral da criança (...) em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade” (Art. 29) Já o ensino fundamental apresenta objetivos 

mais específicos, dos quais se pode citar “(...) o desenvolvimento da 

capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, 

da escrita e do cálculo (...)” (Art. 32). Considerando suas finalidades 

específicas, as duas etapas necessitam de formas diferenciadas de 

organização do trabalho pedagógico.  

As “Orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade”, 

publicadas pelo Ministério da Educação, oferecem aos educadores subsídios 

para pensar questões específicas da prática pedagógica, como o brincar, a 

avaliação da aprendizagem, o letramento e a alfabetização. Na abordagem dos 
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temas considera-se a importância de conhecer as necessidades e 

características das crianças para, assim, desenvolver um trabalho apropriado.  
Como pesquisadora da área de educação infantil, Kramer (2007) 

participou da elaboração desse material, e a ela coube dissertar sobre “A 

infância e sua singularidade”. A autora apresenta a infância como categoria 

histórica e social, que nas últimas décadas tem despertado o interesse de 

vários campos do conhecimento, tais como a história, a sociologia e a 

psicologia. A infância é vista como um tempo de aprender, e os adultos devem 

assumir sua função de educar as crianças, planejando e acompanhando as 

atividades de modo que suas necessidades sejam atendidas. Nesse processo, 

é importante saber como agir com elas, e para isso os campos de 

conhecimento trazem contribuições, ajudando a entendê-las melhor.  

A respeito da inclusão das crianças de seis anos no ensino fundamental, 

Kramer (2007) afirma que a medida “(...) requer diálogo entre educação infantil 

e ensino fundamental, diálogo institucional e pedagógico, dentro das escolas e 

entre as escolas, com alternativas curriculares claras” (p. 20). A pesquisadora 

acredita que as duas etapas são indissociáveis, e sua articulação se dá pela 

experiência com a cultura. Assim, o desenvolvimento não pode ser 

fragmentado, e nos dois níveis é importante ver os sujeitos como crianças, e 

não como estudantes. 

Em um artigo a respeito da educação das crianças de 0 a 6 anos no 

Brasil, Kramer (2006) evoca seu envolvimento com a educação infantil para 

expressar um posicionamento pessoal frente à inclusão de crianças de seis 

anos no ensino fundamental. Ela vê a mudança de forma positiva e comemora 

o fato, por permitir que um maior número de crianças tenha acesso à escola, 

uma vez que o ensino fundamental é obrigatório, e a educação infantil 

configura-se como um dever do estado e uma opção da família. 

O significado da ampliação do ensino fundamental da perspectiva da 

educação infantil é discutido também por Abramowicz (2006). Mesmo 

reconhecendo os benefícios da escola de nove anos, a autora demonstra sua 

preocupação com a situação das crianças de zero a quatro anos. Ela recorda a 

luta do movimento de mulheres e dos fóruns de educação infantil na 

reivindicação do aumento de vagas nessa etapa e acredita que a educação 

infantil pode oferecer às crianças a “(...) possibilidade de exercício da infância 
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uma vez que muitas delas são prisioneiras do trabalho e da miséria.” (p. 320)  
Assumindo a idéia da infância como experiência, que pode ou não 

atravessar adultos e crianças, Abramowicz (2006) faz um questionamento: “(...) 

qual infância a escola de 9 anos tem proposto às crianças?” (p. 322). A partir 

dessa pergunta, é importante refletir sobre o tempo e o espaço que a escola 

oferece para que a criança possa criar de acordo com as formas de 

pensamento que lhe são próprias. Uma sobrecarga de atividades pode trazer 

implicações nas dimensões afetiva e cognitiva e, portanto, as formas de 

aceleração artificial do desenvolvimento psíquico devem ser evitadas. Em cada 

idade, as crianças têm formas próprias de aprender, e não é adequado 

antecipar os conteúdos escolares, acreditando que tal medida possa acelerar o 

progresso tecnológico ou o desenvolvimento individual.  

 Abordando questões mais amplas a respeito do processo de 

implantação do ensino fundamental de nove anos, Santos e Vieira (2006) 

oferecem algumas informações que permitem conhecer a experiência vivida no 

estado de Minas Gerais, onde a ampliação foi realizada no ano de 2004, em 

um momento anterior à aprovação da Lei Federal n. 11.274. A partir da 

consulta a documentos oficiais e de entrevistas realizadas com dois gestores 

educacionais, pertencentes à rede estadual e à rede municipal de Belo 

Horizonte, Santos e Vieira (2006) obtiveram alguns dados relevantes. 

Para as autoras, a ampliação pode ser justificada com base em quatro 

motivos. Primeiramente, são apontadas as razões demográficas. A diminuição 

das taxas de fecundidade levou ao surgimento de vagas ociosas e professores 

excedentes nas escolas. Depois, vêm as razões financeiras, que justificam o 

fato da ampliação ter agregado um ano no início do ensino fundamental, e não 

no fim, uma vez que os professores excedentes estavam habilitados para atuar 

nos anos iniciais dessa etapa de ensino. As razões políticas envolvem a reação 

favorável da população frente à medida, a possibilidade concreta da 

implementação imediata e os benefícios que seriam obtidos no período 

eleitoral. Por fim, as razões pedagógicas se referem aos benefícios de oferecer 

às crianças um ano a mais na escola, ampliando as oportunidades de 

aprendizagem. 

Segundo as autoras, é importante observar as repercussões da 

mudança sobre outras políticas. Com as crianças de seis anos no ensino 
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fundamental, resta a preocupação com a oferta da educação para as crianças 

de zero a cinco anos e fica evidente a necessidade de pesquisas sobre o 

impacto da política sobre a escola, as crianças e suas famílias.   

A importância de acompanhar e avaliar o processo de implantação do 

ensino fundamental de nove anos é abordada por Gorni (2007) no relato de um 

estudo realizado no Paraná com o objetivo de investigar como a proposta de 

ampliação chegou às escolas daquele estado. O contato com diversas 

instâncias – núcleos regionais de ensino, secretarias municipais de educação, 

diretores de escola e professores – envolvidas diretamente com a 

concretização da ampliação do ensino fundamental permitiu aos pesquisadores 

concluir que faltam condições para que ela se efetive nas escolas. São 

apresentadas posições individuais e não existe debate sobre o assunto. A partir 

dessa constatação, a autora propõe que as orientações gerais publicadas pelo 

Ministério da Educação sejam discutidas dentro das instituições, pois a 

efetivação da medida exige tanto o domínio da proposta como maturidade 

profissional. Portanto, antes da implantação é necessário criar as condições 

para que a nova forma de organização funcione. Gorni (2007) expressa sua 

preocupação com a dimensão pedagógica, vista como o elemento diferencial 

na concretização da proposta nas escolas, ressaltando que o cuidado com 

esse aspecto é imprescindível para resolver o problema da qualidade na 

educação.  

O ensino fundamental continua a ser visto como um nível mais sério que 

o anterior, uma vez que nesse momento as crianças se apropriam de 

conteúdos considerados importantes, relacionados à língua culta, à 

matemática, às ciências biológicas e sociais. Nessa perspectiva, entende-se 

que ao ingressar no 1º ano as crianças são capazes de assumir 

responsabilidades e atender a um número maior de exigências. É interessante 

observar como o fato de antecipar em um ano o ingresso nessa etapa fez 

levantar tantas questões, levando a repensar a infância que é possível viver na 

escola. Isso demonstra a importância atualmente atribuída à idade, assim como 

a associação de necessidades específicas a cada momento da vida, percepção 

que decorre de uma construção histórica. 

 

1.2. O sentimento de infância e a escolarização 
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Diante da proposta de ouvir as crianças e conhecer seus sentimentos, é 

importante ter clareza de que a infância, como a concebemos hoje, nem 

sempre existiu. O historiador Philippe Ariès (1981) trouxe contribuições 

significativas para a compreensão do surgimento desse conceito, e por meio do 

estudo de pinturas, diários, testamentos, igrejas e túmulos, ele identificou as 

diferentes maneiras como a criança foi representada a partir do período 

medieval.  

Durante a Idade Média não existia sentimento de infância, ou seja, não 

eram atribuídas características específicas às crianças e não se fazia distinção 

entre elas e os adultos. Ariès (1981) observa que até o século XIII a infância 

era vista como um período de transição, ao qual se dava pouca importância. A 

mortalidade infantil era muito elevada e os adultos se mostravam indiferentes 

em relação à morte da criança. O fato não era considerado uma perda, pois se 

acreditava que a criança não possuía personalidade e podia ser facilmente 

substituída por outra que viesse a nascer depois.  

Nas obras de arte, é possível notar que não havia necessidade de 

diferenciar crianças e adultos, a não ser pela estatura. Desse modo, as 

crianças são identificadas nas telas daquele período porque aparecem em 

escala reduzida. A indiferenciação entre adultos e crianças aparecia também 

no modo de vestir, pois o fator determinante para as distinções das vestes não 

era a idade, mas a classe social. De forma semelhante ao que ocorria com o 

vestuário, as distinções dos jogos e brincadeiras eram determinadas pela 

classe, e não pela faixa etária ou gênero. Na primeira infância, não havia 

distinção de brinquedos para meninos e meninas, e tanto uns como outros 

brincavam com bonecas.  

As crianças viviam misturadas aos adultos e assim se apropriavam de 

manifestações que inicialmente cabiam a estes últimos. As atividades próprias 

do universo dos mais velhos despertavam o interesse das crianças. Durante o 

século XII, proibidas de participar dos torneios de cavalaria, as crianças 

recorriam à emulação e cavalgavam barris. A imitação estava presente em 

diversas brincadeiras e, entre as crianças mais novas, brinquedos como o 

cavalo de pau e o catavento reproduziam em escala menor objetos do mundo 
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dos adultos. Esses brinquedos continuaram a ser usados mesmo quando o 

cavalo deixou de ser o principal meio de transporte e quando os moinhos de 

vento foram substituídos por outros equipamentos. Por isso, Ariès (1981) 

afirma que “as crianças constituem as sociedades humanas mais 

conservadoras” (p. 89), uma vez que suas brincadeiras contribuem para manter 

presentes objetos e atividades antigas.  

Na iconografia leiga dos séculos XV e XVI, as crianças apareciam em 

meio aos adultos, o que pode significar que sua vida continuava misturada à 

deles, ou ainda, que sua presença era apreciada dentro do grupo ou da 

multidão porque elas divertiam os mais velhos. No século XVII, a música e a 

dança estavam presentes no cotidiano. O gosto pela música era alimentado 

desde cedo, e as crianças logo aprendiam a tocar instrumentos: nos meios 

nobres e burgueses, o alaúde e o violino, e nos meios mais populares, a gaita 

de foles, o realejo e a rabeca.  

A classe social e a faixa etária foram os critérios mais significativos para 

definir a quem se destinavam os jogos quando eles deixaram de ser coletivos. 

Jogos de desafio, em que se repetiam palavras rimadas usando um 

vocabulário antigo e simples, eram comuns tanto nas classes populares como 

entre as crianças. Os contos de fadas eram um entretenimento destinado 

inicialmente aos adultos, mas que tinha participação das crianças. Em um 

processo semelhante ao dos jogos, acabaram sendo abandonados primeiro 

aos adultos do campo e por fim se configuraram como um divertimento 

reservado às crianças.  

Na Idade Moderna, a infância passou a representar ignorância e 

fraqueza, e por esse motivo a criança não merecia ser humilhada. O 

sentimento por ela era de proteção e piedade, e a idéia de infância ficou 

relacionada à idéia de dependência. Alguns termos usados na língua francesa 

para designar as crianças – fils, valets e garçons – pertenciam ao vocabulário 

das relações feudais e senhoriais, e identificavam os homens de baixa 

condição. Essa terminologia sinaliza a posição subalterna que cabia aos mais 

jovens perante os adultos.  
Essa nova perspectiva se consolidou no século XVII, evidenciando a 

existência do sentimento de infância. As crianças passaram a ser reconhecidas 

como dotadas de uma alma imortal, o que despertou o interesse dos adultos. A 
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preocupação em protegê-las pode ser ilustrada pela atenção ao tipo de 

literatura que chegava até elas, um cuidado surgido no fim do século XVI. Para 

evitar que chegassem até as crianças livros duvidosos, adquiriu-se o costume 

de selecionar leituras apropriadas à sua faixa etária, e “é dessa época 

realmente que podemos datar o respeito pela infância.” (ARIÈS, 1981, p. 135) 

 As mudanças observadas no decorrer do século XVII não se restringem 

ao surgimento da noção de inocência infantil, expressa na comparação das 

crianças a anjos. Nesse período a infância começou a ser vista como um 

tempo de fragilidade e debilidade. Se antes esse momento da vida era 

considerado sem importância, passou em seguida a ser alvo de cuidados 

especiais. A criança assumiu um lugar de destaque na família, o que provocou 

uma reação de antipatia por parte dos homens mais sérios.  

O século XVII viu nascer um novo sentimento de infância, que delegava 

à criança a tarefa de divertir e animar os adultos. Ao fazer graça para os mais 

velhos, elas eram objeto de paparicação. Na verdade, antes disso já 

despertavam ternura e encantamento, principalmente de suas mães e amas, 

mas esses sentimentos não eram expressos. Nesse mesmo período, a infância 

foi considerada a idade da imperfeição. Assim, era necessário evitar que as 

crianças se misturassem aos adultos em algumas circunstâncias, para impedir 

que os mimos oferecidos pelos mais velhos as tornassem mal-educadas. 

Apesar da ênfase nas insuficiências das crianças, essa concepção representa 

uma importante mudança, pois o gesto de separá-las dos adultos denota a 

percepção das especificidades da infância.  

  Outra mudança correspondeu à preocupação moral, que levou a 

buscar métodos adequados de educação.  Ao mesmo tempo em que era 

necessário preservar as crianças, elas precisavam ser disciplinadas. Esta 

última medida se relaciona com a proposta de moralização, o novo sentimento 

originado dos eclesiásticos e dos homens da lei, e que sucedeu a paparicação 

que havia surgido no meio familiar.   

No século XVIII, as crianças receberam no campo religioso o privilégio 

de contar com a proteção de um anjo da guarda, uma devoção que era 

praticamente reservada a elas. No século seguinte, predominou o desejo de 

despertar na criança “(...) o ideal de caráter, razão e dignidade (...)” (ARIÈS, 

1981, p. 148), dando a ela um lugar específico, distinto do meio adulto. O 
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reconhecimento de uma vida santa chegou também às crianças, sobretudo 

pela prática de virtudes e preservação de sua inocência original. Esses fatos 

expressam a evolução do sentimento de infância e o crescente interesse pelas 

peculiaridades desse período da vida. 
Enquanto as crianças viviam misturadas aos adultos, mergulhadas na 

sociedade, a aprendizagem acontecia fora da escola. Nos séculos XIV e XV, a 

educação escolar era uma exceção, pois apenas uma pequena parcela da 

juventude era separada da sociedade para ser educada pelos clérigos. Os 

mestres eram responsáveis pela alma das crianças e, para garantir a conquista 

da disciplina, diversos castigos corporais eram impostos a elas.  

A importância de educar as crianças ficou evidente quando elas 

passaram a ser vistas como os bons profissionais do futuro. Cresceu, então, o 

número das instituições educacionais, com o fim de formar as crianças e dar-

lhes a possibilidade de aprender um ofício para servir à sociedade. Nesse 

processo, a disciplina apareceu como um elemento indispensável. As crianças 

deviam acostumar-se à seriedade e ao recato, levando uma vida de modéstia e 

reservas, inclusive na maneira de falar. Deviam ser vigiadas pelos adultos, sem 

deixar de se sentir amadas por eles.  

A formação moral e intelectual das crianças passou a acontecer de 

forma separada dos adultos. Havia um mestre único que se responsabilizava 

pela sala, sem exercer um controle absoluto sobre a vida cotidiana dos alunos. 

Existia um modo próprio de se comportar na escola: a disciplina continuava a 

ter grande importância e algumas atividades, como as conversas com os 

colegas, não eram permitidas. 

 A partir de uma análise da constituição da escola na França, Vincent, 

Lahire e Thin (2001) apresentam um conceito que chamam de “forma escolar”. 

Segundo esse conceito, o funcionamento da escola é organizado com base em 

um conjunto de regras impessoais às quais tanto os alunos como os mestres 

devem se submeter. De acordo com os autores, 

 
A emergência da forma escolar, forma que se caracteriza por 
um conjunto coerente de traços – entre eles deve-se citar, em 
primeiro lugar, a constituição de um universo separado para a 
infância; a importância das regras na aprendizagem; a 
organização racional do tempo; a multiplicação e a repetição 
de exercícios, cuja única função consiste em aprender e 
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aprender conforme as regras (...) -, é a de um novo modo de 
socialização, o modo escolar de socialização. (p. 37-8) 

  

Esse modo de socialização chegou até nós e continua a predominar em nossa 

cultura. Ao entrar na escola, as crianças precisam se adequar às normas, 

regulando o próprio comportamento de acordo com as regras ali estabelecidas. 

Nos colégios, os mestres consideravam que os jogos, inclusive aqueles 

que envolviam exercício físico, deveriam ser praticados com moderação e no 

tempo livre. Tal restrição destinava-se aos clérigos, aos estudantes e aos 

empregados domésticos. Os padres jesuítas apresentaram uma nova 

concepção em relação aos jogos e os incluíram nos programas e regulamentos 

dos colégios, considerando que poderiam ser utilizados de forma educativa, 

desde que fossem bem escolhidos, regulamentados e controlados.   

Quanto à definição do momento apropriado para ingressar na escola, é 

importante observar que por um longo período a idade não foi considerada da 

maneira como é hoje. Somente no século XVI surgiram os primeiros 

documentos em que constava a data de nascimento, destinados às camadas 

que passavam pelos colégios. As crianças sabiam sua idade, mas não a 

divulgavam por uma questão de boas maneiras. De acordo com Ariès (1981),  
Mesmo quando os hábitos de cronologia pessoal eram aceitos 
pelos costumes, eles não chegavam a se impor como um 
conhecimento positivo, e não dissipavam de imediato a antiga 
obscuridade da idade, que subsistiu ainda algum tempo nos 
hábitos de civilidade. (p. 33) 

 
Nessa mesma época, as datas passaram a ser importantes também no meio 

familiar, e eram registradas tanto nos retratos quanto nos diários de família. 

A partir da segunda metade do século XVII, a idade de cinco ou seis 

anos passou a demarcar o término da primeira infância. Aos sete anos, a 

criança podia ingressar na escola porque acontecia o desmame e, 

conseqüentemente, ela já não precisava ser alimentada pela mãe ou pela ama.  

Na organização escolar havia indiferença quanto à idéia de idade, e o que 

definia o grupo de alunos era a matéria a ser ensinada, de modo que os 

adultos podiam juntar-se às crianças para estudar. Mais tarde, houve o 

adiamento da entrada na escola, que passou ocorrer aos nove ou dez anos. 

Segundo Ariès (1981),  
 (...) o sentimento mais comumente expresso para justificar a 
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necessidade de retardar a entrada para o colégio era a 
fraqueza, “a imbecilidade”, ou a incapacidade dos pequeninos. 
Raramente era o perigo que sua inocência corria, ou ao menos 
esse perigo, quando admitido, não era limitado apenas à 
primeira infância. (p. 176) 

 
Fazendo esse percurso, encontramos as origens da organização das classes 

escolares de acordo com a idade. A divisão em classes correspondentes à 

faixa etária, ao se tornar cada vez mais freqüente, foi um fator que levou a dar 

mais atenção às diferenças entre as idades. 

A princípio, as escolas começaram a dividir os grupos de alunos de 

acordo com suas capacidades, o que trouxe a necessidade de adaptar o 

ensino ao nível do aluno. O critério usado na organização das turmas não era a 

idade, mas o grau em que se encontravam os estudantes. A relação entre 

idade e série só surgiu mais tarde, como aponta Ariès (1981): 
 A regularização do ciclo anual das promoções, o hábito de 
impor a todos os alunos a série completa de classes, em lugar 
de limitá-la a alguns apenas, e as necessidades de uma 
pedagogia nova, adaptadas a classes menos numerosas e 
mais homogêneas, resultaram, no início do século XIX, na 
fixação de uma correspondência cada vez mais rigorosa entre 
a idade e a classe. Os mestres se habituaram então a compor 
suas classes em função da idade dos alunos. (p. 177) 
 

 Vale ressaltar que o descrito pelo autor diz respeito à realidade 

vivenciada na Europa, de onde nos veio o modelo de escolarização. Gouveia 

(2004) realizou um estudo sobre a noção de idade escolar em Minas Gerais no 

século XIX, momento em que a diferenciação etária era marcada por quatro 

grandes períodos: a infância, a meninice, a mocidade e a idade adulta. A partir 

da legislação educacional e de documentos referentes à instrução pública, a 

pesquisadora constatou que naquele período a idade escolar ia dos 7 aos 14 

anos, abrangendo o tempo da “meninice”, considerado a idade da razão, que 

trazia maiores possibilidades de aprendizagem. A identidade geracional era, 

portanto, um elemento definidor do perfil do aluno. Ficavam fora da escola as 

crianças e jovens que não se encontravam nessa faixa etária. As restrições 

contidas na legislação eram mais rigorosas quanto à admissão de maiores de 

14 anos. Aos que se encontravam abaixo dos sete eram feitas algumas 

concessões, de modo que até crianças de cinco anos freqüentavam as 
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escolas. Os progressos na aprendizagem eram atribuídos a uma habilidade 

individual, conforme aponta Gouveia (2004): 
No estudo dos dispositivos escolares de análise e avaliação 
dos alunos (...) verifica-se que é constante uma análise do 
grau de adiantamento dos alunos, em que os professores 
registravam o nível inicial de aprendizagem e os progressos 
feitos. Tais progressos tinham em vista um talento inato para 
realização da aprendizagem escolar, não estando associados 
à idade cronológica do aluno. (p. 283) 

 

Assim, entre os que freqüentavam a escola a capacidade de aprender não era 

diretamente associada à idade, mas à existência de habilidades pessoais.  

Mais tarde, já no final do século XIX, a faixa etária começou a ser 

considerada na organização do contexto escolar a partir da necessidade de 

dividir o grupo de alunos em dois turnos. Na ordenação das salas de aula a 

idade era usada como um critério, ao lado de outros como a distância das 

residências das crianças em relação à escola.  

 Ao longo do século XX, a percepção da existência de diferenças 

individuais e os conhecimentos produzidos pela psicologia contribuíram para a 

associação entre o desenvolvimento biopsíquico individual e o calendário 

anual. Desse modo, as características de cada idade passaram a ser definidas 

em períodos curtos e menos abrangentes. O desenvolvimento humano tornou-

se objeto de interesse de diversos campos do conhecimento, e a esse respeito 

Szymanski (2005) destaca que: 
Cada uma dessas áreas do saber tem sua contribuição 
específica, mas não deve ser considerada isoladamente. É 
importante a manutenção de uma atitude crítica em relação a 
propostas de universalização ou uniformização de um 
processo multifacetado, que, se de um lado compartilha 
semelhanças, de outro se diferencia nas diferentes culturas e 
camadas sociais, parte que é do complexo fenômeno humano. 
(p. 59) 
 

Nessa perspectiva, a inclusão das crianças de seis no ensino fundamental 

pode ser investigada à luz de diversos campos do saber. Deve-se considerar 

que esse processo não se dá de forma homogênea e apresenta configurações 

variadas de acordo com o contexto em que ocorre. 
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CAPÍTULO 2 - AS CRIANÇAS NA TEORIA DE DESENVOLVIMENTO DE        
              HENRI WALLON  

 

A psicologia do desenvolvimento dedica-se ao estudo do comportamento 

do indivíduo ou do grupo e procura explicá-lo em função das características 

atribuídas ao momento da vida em que se encontra. Em geral, o que há em 

comum entre os diversos teóricos da área é o fato de incluírem em sua 

abordagem questões relacionadas à maturação biológica, uma vez que esta 

envolve as características próprias da espécie; e o que difere entre este ou 

aquele autor é o peso dado ao meio no qual o indivíduo está inserido.  

Ao discutir o tema da psicologia do desenvolvimento, Souza (1996) 

busca novos significados para a área, tecendo algumas críticas. A primeira 

delas se refere ao fato de que a organização do desenvolvimento em etapas 

pode se tornar estruturadora do comportamento da criança quando a molda em 

características descritivas, de acordo com determinadas expectativas. Outra 

crítica se refere à visão da criança como um ser fragmentado e isolado, na qual 

“(...) a criança, jamais vista por inteiro, como membro de uma classe social 

situada histórica, social e culturalmente, é seccionada em infinitos 

comportamentos e/ou habilidades.” (p. 45) Oliveira e Teixeira (2002) 

apresentam uma crítica semelhante ao apontar que essa área da psicologia 

está voltada para a etapa da vida em que a pessoa se encontra, e focaliza “o 

indivíduo isolado e as transformações que ocorrem para todos os seres 

humanos de forma similar” (p. 24). 

Embora o indivíduo seja o foco das teorias de desenvolvimento, nesse 

processo estão integrados os aspectos sociais, históricos e culturais, que não 

podem ser desconsiderados. Cabe lembrar que os autores dessas teorias 

devem ser vistos como intelectuais que produziram sua obra em um 

determinado tempo e lugar. Assim, suas idéias não podem ser adotadas como 

previsões do comportamento, como se este fosse isento das determinações do 

meio físico e social. Além disso, a delimitação das idades é apenas uma 

referência, e não uma regra.  

Entre os teóricos que se dedicaram ao estudo do desenvolvimento 

infantil encontramos Henri Wallon. Sua obra, produzida a partir da primeira 

metade do século XX, trouxe importantes contribuições à psicologia.  Seu 
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interesse era saber como a pessoa se constitui desde o nascimento, e a partir 

daí ele descreveu as características de diferentes períodos do desenvolvimento 

humano. Sua formação iniciou-se pelos estudos de Filosofia e depois o intuito 

de conhecer a organização biológica do homem o levou a estudar medicina. 

Trabalhou em hospitais psiquiátricos, nos quais prestava atendimento a 

crianças com distúrbios de comportamento. Enquanto escrevia sua tese de 

doutoramento sobre esse tema, Wallon trabalhou como médico do exército 

francês na Primeira Guerra Mundial. Ao tratar os feridos de guerra, observou 

que as lesões cerebrais tinham implicações sobre o comportamento de seus 

pacientes, o que o levou a fazer algumas mudanças nos rumos de sua tese.  

Inaugurou em 1925 o Laboratório de Psicobiologia da Criança, que 

funcionava nas dependências de uma escola na periferia de Paris. No 

atendimento às crianças, Wallon procurava conhecer suas necessidades 

primordiais e valorizava sua originalidade. Ao reconhecê-las como alvo de 

interesse dos adultos, admitiu que há várias maneiras de estudar as crianças. 

Um dos artifícios usados pelo adulto para proceder a essa investigação é 

observar as diferenças existentes entre a criança e ele próprio. Wallon acredita 

que tais diferenças vão além de uma simples subtração, na qual a criança se 

apresenta como uma redução do adulto. Segundo sua perspectiva, as 

distinções são qualitativas, e a criança se desenvolve a partir do surgimento de 

novos sistemas ao longo de sua vida. É desse modo que Wallon procura 

compreendê-las, acreditando em suas potencialidades. Assim, a criança deve 

ser estudada a partir dela mesma e não ser tomada de acordo com as 

definições lógicas que são próprias dos adultos.  

O método adotado por Wallon é caracterizado como genético, uma vez 

que procura compreender o desenvolvimento do indivíduo a partir da gênese 

do psiquismo. Segundo Galvão (1995), “(...) a análise genética é, para Wallon, 

o único procedimento que não dissolve em elementos estanques e abstratos a 

totalidade da vida psíquica” (p. 31). É também comparativo, pois suas 

descrições se baseiam na comparação entre o homem e o animal, o primitivo e 

o atual, a criança e o adulto, o normal e o patológico. E é multidimensional 

porque considera o indivíduo em suas múltiplas dimensões, atentando para as 

questões orgânicas e sociais.   
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Em seus estudos, o teórico privilegia o uso do recurso da observação, 

sobretudo na primeira infância, quando é mais fácil ao adulto acompanhar o 

processo de desenvolvimento. No entanto, ele adverte: “Verdadeiramente, não 

há observação que seja um decalque exato e completo da realidade.” 

(WALLON, 2005, p. 35) A observação pressupõe um planejamento e implica 

em escolhas. Ao dirigir o olhar a um objeto ou acontecimento, o pesquisador é 

orientado por suas expectativas, desejos, hipóteses ou hábitos mentais, e a 

própria escolha do objeto de estudo é permeada por interesses pessoais. Ele 

considera importante que nos registros da observação o pesquisador não se 

limite a descrever o fenômeno visto, pois seu propósito é, na verdade, 

compreender o seu significado. 

 Para Wallon (1975), a psicologia encontra na educação um campo de 

observação e de aplicação dos seus princípios. Na relação entre psicologia e 

pedagogia, uma não deve ser considerada como subsidiária da outra, pois as 

duas são complementares. O estudo da teoria psicológica proposta por ele 

permite conhecer características de cada fase do desenvolvimento e planejar 

intervenções pedagógicas adequadas às necessidades e possibilidades das 

crianças. Além disso, a teoria walloniana vê de forma integrada as dimensões 

que constituem a pessoa, o que indica que a escola deve promover não 

somente o desenvolvimento intelectual, mas também dar atenção aos outros 

aspectos.  

 

2.1. A integração  
 

O eixo da teoria de Wallon é a integração, que pode ser entendida em 

dois sentidos: integração organismo-meio e integração funcional, que envolve 

os domínios afetivo, cognitivo e motor. O primeiro sentido indica que no 

desenvolvimento estão implicados tanto fatores biológicos como sociais. De 

acordo com Prandini (2004), a teoria walloniana propõe que “na compreensão 

do processo de desenvolvimento e constituição da pessoa, organismo e meio 

devem ser tomados como pólos de uma mesma unidade e considerados do 

ponto de vista de sua relação.” (p. 26) Para que a pessoa tenha possibilidade 

de desenvolver novas funções, a maturação orgânica por si só não é suficiente, 

e as condições oferecidas pelo meio são indispensáveis.  
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Wallon (1979) indica que do ponto de vista orgânico, o recém-nascido 

apresenta várias insuficiências, e o meio atua como complemento às funções 

ainda não desenvolvidas. De acordo com a definição desse autor, “o meio nada 

mais é do que o conjunto mais ou menos durável de circunstâncias nas quais 

se desenvolvem existências individuais” (p. 170). Ao tratar de sua importância 

para o desenvolvimento humano, Wallon (1986) faz a distinção entre três tipos 

de meio. O primeiro deles, o físico-químico, é a base para a obtenção e 

eliminação de substâncias necessárias à vida. Cada espécie precisa realizar 

trocas com esse meio, de modo a garantir a própria sobrevivência. Ao primeiro 

meio é sobreposto o biológico, no qual coexistem várias espécies que se 

relacionam entre si, dando origem a um equilíbrio com relativa estabilidade. Por 

fim, temos um meio que é típico da espécie humana, o social. Nele se firmam 

as diferenciações individuais e se criam condições de existência entre as quais 

é possível transitar.   

Além do meio comum a todas as espécies, existem os particulares a 

cada uma, que atendem as suas necessidades específicas. Nesse âmbito, 

Wallon (1986) passa a utilizar o termo no plural, referindo-se a “meios fechados 

entre si ou encaixados uns aos outros” (p.169). Entre o biológico e o social 

existe uma íntima relação, e a esse respeito o autor afirma que a sociedade 

atua sobre os meios naturais através de procedimentos técnicos ou culturais. 

Ele faz ainda uma distinção entre meios funcionais e locais. Os primeiros se 

caracterizam por sua finalidade. A escola, por exemplo, representa um meio 

funcional, uma vez que se organiza em torno de um objetivo, que é educar os 

alunos. Os meios locais se referem ao espaço onde estão situados os 

indivíduos. Como é possível transitar entre eles, existe a convivência de 

pessoas de diferentes meios.  

Wallon (1986) afirma que alguns meios podem ser caracterizados como 

grupos quando na relação entre os indivíduos existem papéis determinados. A 

família é um exemplo, pois dentro dela cada indivíduo assume uma posição 

específica. Cada grupo tem uma forma de se organizar, definindo uma 

repartição de tarefas entre seus membros e, quando necessário, uma 

hierarquia.  

Outro conceito fundamental na teoria de Wallon é a integração funcional. 

Segundo tal conceito, as funções que constituem a pessoa apresentam-se em 
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quatro conjuntos: ato motor, afetividade, conhecimento e pessoa. Este último 

representa a integração dos demais. Como afirma o próprio Wallon (2005),  

 
As necessidades de descrição obrigam a tratar 
separadamente alguns grandes conjuntos funcionais, o que 
não deixa de ser um artifício, sobretudo de início, quando as 
atividades estão ainda pouco diferenciadas. (p. 131) 
 

Cabe, então, ressaltar que tais conjuntos são indissociáveis e apresentá-

los separadamente é um recurso que ajuda a explicar a constituição da vida 

mental. 

 

2.1.1. Os conjuntos funcionais 
 

Para Wallon (2005), os diferentes domínios que constituem o organismo 

são suscetíveis de trocas e adaptações recíprocas. Em sua obra “A evolução 

psicológica da criança”, o autor descreve esses domínios e cada um deles 

responde por algumas funções, como será visto a seguir.  

 

Ato motor  

 

O conjunto do ato motor, de acordo com Wallon (2005), é o suporte 

biológico para o desenvolvimento dos conjuntos afetivo e cognitivo, e sua 

atividade tem início na vida fetal. Com base nesse mesmo autor, Zazzo 

considera que “(...) a motricidade é o tecido comum e original de onde 

procedem as diferentes realizações da vida psíquica.” (apud DANTAS, 1983, p. 

22) A dimensão motora responde pelo deslocamento do corpo no espaço, pelo 

funcionamento dos órgãos internos e da musculatura e pelas mímicas ou 

expressões corporais e faciais apresentadas a partir das emoções e 

experiências vividas. Nessa perspectiva, o movimento não se restringe à 

mudança de um lugar para outro e pode acontecer internamente.   

O movimento, uma das formas pela qual o ser vivo pode atuar sobre o 

meio, envolve três formas distintas de sensibilidade corporal. A sensibilidade 

interoceptiva diz respeito ao funcionamento das vísceras, dos órgãos internos 

que constituem os aparelhos circulatório, respiratório, digestivo e gênito-

urinário. A proprioceptiva se refere às atividades dos músculos; à capacidade 
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de constituir a noção do próprio corpo, identificando sua posição no espaço; e 

ao sistema vestibular, responsável pelo equilíbrio corporal. A sensibilidade 

exteroceptiva se relaciona com estímulos provenientes de objetos do mundo 

exterior. Por meio dessa sensibilidade o organismo reage de variadas formas a 

diferentes excitações: som, luminosidade, contato com a pele, etc.  

Os primeiros gestos que uma criança apresenta são impulsivos, 

aparecem de forma difusa e funcionam como descargas motoras. A 

diferenciação é progressiva e acontece tanto devido ao exercício como à 

maturação funcional. A criança aprende a coordenar seus gestos e adaptá-los 

às circunstâncias. Nesse processo interagem dois fatores: as condições 

oferecidas pelo meio e a maturação funcional. Quando está aprendendo a 

andar, por exemplo, ela ainda não dispõe das contrações necessárias à 

manutenção do equilíbrio. Por isso, utiliza estratégias como apoiar-se em um 

objeto ou afastar as pernas de modo a aumentar sua base de sustentação. 

Os músculos respondem por dois tipos de atividade: a postura e o 

movimento. Existe uma sinergia que garante o ajustamento entre ambos, de 

modo que é difícil diferenciá-los. A rigidez e a imobilidade dos músculos são 

possibilitadas pelo tônus, uma condição orgânica que representa o estado de 

tensão das fibras musculares, produzido a partir de impulsos nervosos. O tônus 

muscular dá origem às atitudes ou expressões corporais das emoções e tem 

um papel importante na constituição da personalidade. Quando a musculatura 

tende a ser flácida, a pessoa pode ser caracterizada como hipotônica. Já 

quando é predominantemente rígida, ela é denominada hipertônica. Tendo em 

vista essa classificação, pode-se observar em recém-nascidos com poucas 

horas de vida os diferentes níveis de tensão muscular: algumas crianças são 

agitadas, movimentando continuamente seus membros, enquanto outras são 

tranquilas, e dormem por várias horas seguidas. O tônus está na base da 

gênese da vida mental, visto que existem conexões entre os automatismos 

ligados às reações posturais e os centros da sensibilidade afetiva. De acordo 

com Wallon (1995), as emoções têm origem fisiológica e um caráter 

essencialmente tônico. 

 

Afetividade 
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Com base na teoria walloniana, Mahoney e Almeida (2005) apontam que 

a afetividade “refere-se à capacidade, à disposição do ser humano de ser 

afetado pelo mundo externo/interno por sensações ligadas a tonalidades 

agradáveis ou desagradáveis” (p. 19). Esse domínio encontra na pessoa três 

formas de expressão: a emoção, o sentimento e a paixão. Na perspectiva de 

Wallon (2005), as emoções são a exteriorização da afetividade e suscitam no 

outro uma reação. Definem-se como “sistemas de atitudes que respondem a 

uma determinada espécie de situação.” (p. 140).  

As emoções são expressões corporais compostas a partir de estímulos 

musculares, viscerais e também externos. Sua base orgânica, que constitui a 

sua essência, a torna efêmera e confere a seus efeitos uma curta duração. A 

contagiosidade é outra de suas características, e assim elas despertam nos 

outros reações que podem ser semelhantes, complementares ou recíprocas. 

Pela contagiosidade, a emoção leva a criança a reproduzir em si os gestos e 

atitudes que encontra no ambiente. O exemplo dado por Wallon (2005) é o do 

sorriso. A princípio, a criança reproduz o sorriso que encontra sem, no entanto, 

diferenciar-se do outro. Esse estado de sincretismo começa a ser modificado 

quando a criança se opõe ao outro numa atitude de afirmação de si mesma, 

marcando um avanço na evolução da personalidade. A emoção assume um 

papel importante nesse processo, pois tanto desencadeia a criação de laços 

que unem os indivíduos entre si como os leva a se oporem.  

O sentimento tem um caráter mais duradouro e menos intenso que a 

emoção.  Ao relatar um fato passado que desencadeou uma emoção, como a 

alegria ou a tristeza, o indivíduo trata do sentimento, pois a emoção com seus 

efeitos sobre o organismo já não está mais presente. O domínio do 

conhecimento ajuda a entender essa expressão da afetividade, e oferece os 

recursos para nomear os sentimentos. Ao ser nomeado, o sentimento adquire 

um significado social, compartilhado, e é possível falar sobre ele, descrevê-lo. 

Por contar com a participação da representação e se expressar não apenas por 

meio da mímica, mas também da linguagem, ele aparece de forma mais 

variada no adulto do que na criança. No sentimento, não há a mesma ativação 

orgânica que é própria da emoção, e assim, a linguagem assume um papel 

importante na sua expressão.  
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 A paixão corresponde à expressão da afetividade que se manifesta mais 

tardiamente. Ela surge por volta dos três anos de idade e permite tornar a 

emoção silenciosa, o que requer a capacidade de autocontrole. A ela estão 

associados os ciúmes e desejo de exclusividade nas relações afetivas.  

 Em suas formas de manifestação, o conjunto afetivo mobiliza o cognitivo 

e o ato motor, indicando a integração entre eles. A emoção necessita do ato 

motor para se expressar, enquanto o sentimento e a paixão exigem também o 

cognitivo. Vale ressaltar que a afetividade está sempre presente, provocando 

sensações de bem-estar ou mal-estar, pois em suas vivências a pessoa é 

continuamente afetada por diferentes situações e pelos outros. 

 

Conhecimento 

 

O terceiro conjunto funcional é o cognitivo, no qual se encontram as 

representações e imagens mentais. Ao descrevê-lo, Wallon (2005) afirma que 

“ao mesmo tempo que reintegra o ausente no presente, permite exprimir, fixar, 

analisar o presente” (p. 174). No início, as imagens ficam misturadas e os 

objetos escapam facilmente do pensamento. A criança parece estar 

mergulhada no presente, e não consegue apreender a sucessão entre os fatos.  

Wallon (2005) aponta que a linguagem é um meio de evocar o que não 

está à vista, promovendo um confronto com o que é vivido no momento e 

servindo como um instrumento para a representação. De acordo com esse 

autor, 
É a linguagem que fez mudar-se em conhecimento a mistura 
estreitamente combinada de coisas e de ação em que se 
converte a experiência bruta. Não é, na verdade, a causa do 
pensamento, mas é o instrumento e o suporte indispensáveis 
aos seus progressos. (p. 174) 

 
Antes do aparecimento da linguagem na criança, a representação se faz por 

gestos. Mais tarde estes são acompanhados pelas palavras e depois servem 

como um acessório a elas. Por fim, as palavras absorvem os gestos.  

 A criança é tomada pelas impressões e reações do momento e tem 

necessidade de recorrer às circunstâncias concretas para elaborar o 

pensamento. A imagem das coisas é vacilante, as idéias podem ser facilmente 

misturadas entre si, e por isso o pensamento da criança é chamado de 
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sincrético. Ele apresenta características diferentes do adulto, que ao pensar 

realiza um movimento de análise e síntese. A percepção da criança é singular. 

Ela confunde as partes e o todo, e se dirige sua atenção a um pormenor, não o 

vê como parte de um conjunto. Atribui aos objetos qualidades fixas e 

específicas, acreditando que estes podem perder sua identidade caso tal 

qualidade seja retirada.  

Quando se torna capaz de representar os objetos e situações, 

diferenciando-os, a criança tende a dividi-los e torná-los imóveis, sem se ater à 

dinâmica própria da relação entre ambos. Não é somente o conteúdo da 

experiência que contribui para que se formem as definições no plano da 

representação. A criança apreende o real, o concreto, o atual, mas precisa 

apreender também o transitório, o que passa por mudanças. Isso se torna 

possível quando ela adquire a noção de causalidade, o que ocorre 

gradualmente e está ligado ao desenvolvimento da função categorial, ou seja, à 

capacidade de ordenar a realidade em categorias mentais.   

 

Pessoa 

O quarto conjunto funcional é a pessoa, e pode ser entendido como a 

integração dos outros três conjuntos. O processo de sua constituição vai do 

sincretismo à diferenciação, conforme indica Wallon (2005):  
Já não se trata de saber, segundo a antiga psicologia 
introspectiva, como é que do conhecimento de si mesmo o 
indivíduo pode passar ao conhecimento de um outro indivíduo, 
mas, ao contrário, como é que eliminará das reações que o 
misturam ao meio aquilo que não é dele com o que lhe vem de 
fora. (p. 202) 
 

De acordo com Prandini (2004), na perspectiva walloniana a integração que dá 

origem à pessoa não deve ser entendida como algo a ser atingido, mas como a 

condição de equilíbrio dinâmico vivida constantemente pela pessoa em 

desenvolvimento.   

 

2.2. Os estágios de desenvolvimento  
 
Uma significativa contribuição de Wallon à compreensão do 

desenvolvimento humano está nos estágios que propõe. A seqüência dos 
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mesmos está assim organizada: a) estágio impulsivo-emocional (do 

nascimento até um ano de idade); b) estágio sensório-motor e projetivo (1 a 3 

anos); c) estágio do personalismo (3 a 6 anos); d) estágio categorial (6 a 11 

anos); e) estágio da puberdade (11 a 18 anos). As idades associadas a cada 

um deles são apenas uma referência, e não uma delimitação precisa. Elas 

foram definidas dentro de uma cultura e um momento histórico específicos, e o 

que nos cabe é procurar conhecer melhor as crianças a partir da identificação 

das atividades e interesses próprios de cada período. 

Segundo os princípios da teoria de Wallon, o desenvolvimento se dá na 

presença constante de avanços e retrocessos da criança quanto às 

características próprias de cada estágio. As transformações ocorrem 

continuamente e são marcadas pela situação histórica em que acontecem. A 

passagem de um estágio a outro acontece através de crises geradas no 

conflito entre as capacidades já desenvolvidas pelo indivíduo e as novas 

exigências do meio. Como declara Galvão (1995), 
A psicogenética walloniana contrapõe-se às concepções que 
vêem no desenvolvimento uma linearidade, e o encaram como 
simples adição de sistemas progressivamente mais complexos 
[...]. Para Wallon, a passagem de um a outro estágio não é 
uma ampliação, mas uma reformulação. (p. 41) 

 
 

A reformulação de que fala a autora acontece justamente na solução 

dos conflitos e na mudança de sentido de centrípeto para centrífugo e vice-

versa. Vale lembrar que em cada uma das fases a pessoa é um todo, resultado 

da integração dos conjuntos funcionais. 

Wallon trata da existência de três leis que regulam o processo de 

desenvolvimento humano. Mahoney (2000) explica que de acordo com a 

primeira, chamada de alternância funcional, em cada um dos estágios 

propostos por ele há um movimento predominante: para dentro, para o 

conhecimento de si (direção centrípeta); ou para fora, para o conhecimento do 

mundo exterior (direção centrífuga). As direções aparecem alternadamente ao 

longo dos estágios. A segunda lei, que recebe o nome de predominância 

funcional, indica que em cada uma das etapas ganha destaque um dos três 

conjuntos. Quando está em evidência o conhecimento de si, predomina a 

afetividade. Já quando se destaca o conhecimento do mundo externo, é a 

cognição que se sobressai. Existe ainda o princípio da integração funcional, 
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que diz que todos os conjuntos desenvolvem-se de modo interdependente, de 

tal forma que os ganhos obtidos em um dos domínios implicam no progresso 

dos demais. 

Na constituição do sujeito, a afetividade é concebida como o domínio 

que precede o surgimento da cognição. Para Wallon, a emoção corresponde à 

gênese da pessoa. A princípio, no estágio impulsivo-emocional, ela aparece no 

recém-nascido em forma de movimentos impulsivos, que funcionam como 

descargas de energia, diminuindo o estado de tensão do bebê, sem que haja 

intencionalidade nos seus gestos. Em seguida, a criança começa a intervir 

voluntariamente no meio, manifestando emoções como resposta aos estímulos 

advindos do ambiente.  

No estágio seguinte, o sensório-motor e projetivo, a criança ainda não 

consegue distinguir-se do outro. Sua atenção está voltada à apreensão do 

mundo externo, e os indivíduos que com ela convivem são diferenciados pelo 

papel que desempenham. Predomina nesse período o desenvolvimento da 

cognição. 

O estágio do personalismo é apresentado por Wallon (2005) como um 

momento voltado para o enriquecimento do eu e a construção da 

personalidade. Depois de começar a desenvolver a consciência corporal, a 

criança nessa fase busca diferenciar-se do outro. Assim, ela passa a utilizar o 

pronome pessoal na primeira pessoa, referindo-se a si própria como “mim” ou 

“eu”.  

No estágio categorial, a criança está voltada para o conhecimento do 

mundo, e predomina a dimensão cognitiva. Depois dos avanços no processo 

de diferenciação vivenciado no personalismo, se faz necessário reduzir o 

sincretismo do pensamento.  

Em seguida, por volta dos 11 anos, inicia-se a puberdade, quando 

ocorrem significativas mudanças corporais e psíquicas, nas quais estão 

implicados tanto fatores biológicos como sociais.  

Quando surge o pensamento categorial, a criança é capaz de fazer 

classificações e ordenar a realidade em categorias. Na escola, por exemplo, o 

estudo de conteúdos como a classificação dos animais, nas aulas de Ciências, 

e as classes de palavras, nas aulas de Língua Portuguesa exige a capacidade 

de classificar. O pensamento oferece uma possibilidade cada vez mais ampla 
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de fazer diferenciações, e isso decorre tanto da maturação nervosa como de 

fatores de origem social, como a linguagem. As diferenciações instituídas pela 

cultura contribuem para aquelas que o próprio indivíduo deve fazer. 

Enfim, ao final do estágio, por volta dos 12 anos de idade, a pessoa é 

capaz de formar categorias mentais, o que vai permitir a representação 

abstrata das coisas; distinguir o mundo real do ficcional; e definir de modo mais 

preciso os objetos de sua experiência.  

Lembrando que a idade dos seis ou sete anos marca o início da 

escolaridade obrigatória em diversos países, Wallon (1975) lança as seguintes 

questões: “O que é que se passou nessa idade? Em que se distingue das 

idades anteriores?” (p. 213) Nesse período, a criança conhece melhor a si 

mesma e, ao estabelecer relações fora do grupo familiar, percebe que é capaz 

de exercer diferentes papéis nos grupos. Na escola, ela tem acesso a novos 

tipos de relações sociais. Ao buscar inserir-se em um grupo, a criança está 

sujeita à aceitação ou recusa por parte de seus colegas. Ao educador cabe 

estar atento para que as relações estabelecidas entre as crianças sejam 

pautadas na solidariedade e não na rivalidade perante outros grupos.  

De acordo com Wallon (1986), é na idade escolar, por volta dos seis ou 

sete anos que a criança procura lugar em um grupo e fica sujeita à aceitação 

dos seus membros. A partir desse período, ela é capaz de se medir em relação 

a uma categoria, verificando se é possível integrar-se a ela. O meio escolar tem 

uma função nesse processo, e cabe ao professor estar atento à constituição e 

organização dos grupos formados por seus alunos. Afinal, conforme Wallon 

(1986), “o grupo é indispensável à criança, não somente para sua 

aprendizagem social como para o desenvolvimento de sua personalidade e 

para a consciência que ela terá desta última.” (p. 176)  

A participação em um grupo, no qual diferentes papéis são exercidos, 

favorece a diferenciação progressiva entre o eu e o outro, fator importante para 

que a criança tome consciência de suas próprias capacidades e sentimentos. 

Desse modo, os grupos se mostram fundamentais para a constituição da 

pessoa e para sua organização íntima. A escola é um espaço que favorece o 

estabelecimento dessas relações, e ela é mencionada por Wallon em diversas 

ocasiões.  
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Quando pensamos nas crianças na perspectiva walloniana, além de 

remeter-nos a elas como pessoas completas, é necessário pensar que estão 

inseridas em um meio, e não aceitam suas marcas passivamente, mas são 

capazes de fazer escolhas e efetuar transformações. Sob esse ponto de vista, 

as crianças que ingressam no ensino fundamental não são alheias às novas 

circunstâncias, mas se inserem no novo meio e desenvolvem estratégias para 

vivenciar essa situação. Ao tratar da entrada na nova etapa de ensino, é 

importante considerar que a situação pode ser indutora de novos sentimentos, 

sejam de tonalidade agradável ou desagradável. 
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CAPÍTULO 3 - PERCURSO METODOLÓGICO 
 

 

Na teoria de Wallon, os sentimentos não apresentam a expressividade 

que é própria da emoção. Desse modo, ao propor investigar a perspectiva das 

crianças a respeito de suas vivências no 1º ano do ensino fundamental, parte-

se do entendimento de que a fala é um meio pelo qual elas podem revelar os 

próprios sentimentos. 

 Em alguns contextos, tal como no meio familiar ou na escola, a validade 

das informações fornecidas por crianças é questionada, seja pela facilidade em 

misturar fantasia e realidade, seja por se considerar que elas conhecem pouco 

a respeito da vida. Contrariando essa visão adultocêntrica, Oliveira-Formosinho 

e Araújo (2008) apresentam duas razões para a centralidade da perspectiva 

das crianças em pesquisas científicas. Primeiramente, existem casos em que a 

investigação parte de situações específicas de seus contextos de vida; depois, 

as crianças têm grande competência para informar sobre os aspectos que 

vivenciam. Dar a elas o direito de participar é transferi-las da posição de objeto 

de estudo para a posição de sujeito, ou seja, passar dos relatos sobre as 

crianças e sobre a infância aos relatos de crianças, tomando-os como ponto de 

partida para a produção de novos conhecimentos.  

Algumas formas de efetivar a participação de crianças em pesquisas 

científicas são apontadas por Oliveira-Formosinho e Araújo (2008): a 

observação e registro, a documentação fotográfica e a análise das produções 

das crianças. Tendo em vista o tipo de informação que se pretende obter neste 

estudo, a entrevista foi considerada o instrumento de produção de informações 

mais adequado, pois oferece à criança a possibilidade de expressar 

verbalmente o que sente. 
Ao admitir as crianças como participantes, devem ser observadas 

algumas questões éticas. Primeiramente, a pesquisa com elas demanda a 

autorização de seus responsáveis legais. Depois, é importante lhes dar a 

liberdade de não participar da investigação se não quiserem. A entrevista deve 

ser um momento prazeroso para elas, e alguns cuidados podem ajudar a 

deixá-las mais à vontade, como dar instruções e esclarecimentos no início da 

conversa e evitar o questionamento diretivo.  
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Devido à faixa etária dos participantes, é necessário dar atenção a 

alguns aspectos e tomar certos cuidados mencionados por Oliveira-Formosinho 

e Araújo (2008). O primeiro se refere à escolha do local de realização da 

entrevista. O ambiente escolar apresenta algumas vantagens, pois contribui 

para que a criança fique mais atenta às questões que lhe são dirigidas. Porém, 

essa situação oferece um complicador, visto que pode desencadear a 

tendência de buscar uma resposta correta, a que julga ser esperada pelo 

pesquisador.  

Uma possibilidade para contornar esse complicador é a realização da 

entrevista em pequenos grupos. É uma medida que contribui para que as 

crianças se sintam menos inibidas e mais encorajadas a falar, já que se 

encontram diante de seus pares.  

Além disso, um dos procedimentos válidos é a utilização de estratégias 

e recursos que sirvam de estímulo à fala das crianças (FRANCISCHINI; 

CAMPOS, 2008). O desenho é um recurso que pode funcionar como estímulo 

para promover o envolvimento da criança. É uma atividade familiar a elas, 

sobretudo no contexto escolar, e pode servir como ponto de partida para a fala. 

Para Gobbi (2002), “o desenho da criança pequena é (...) possibilitador de um 

maior aprofundamento sobre como crianças pequenas percebem o mundo no 

qual estão inseridas” (p. 86).  

Entretanto, por ser uma atividade envolvente, o desenho pode atrair a 

atenção da criança de tal modo que ela revele pouco interesse pela conversa. 

Além disso, ao solicitar a elaboração de um desenho, o pesquisador não pode 

persuadir a criança a se manter fiel ao tema proposto. Ela pode retratar 

questões que aparentemente não estão ligadas ao tema proposto, o que pode 

indicar sua falta de interesse pela questão ou simplesmente a preferência por 

outros temas.   

Embora a entrevista seja reconhecida como um instrumento válido nas 

pesquisas com crianças, existem algumas ressalvas quanto à sua utilização. A 

esse respeito, Rocha (2008) afirma que 
A entrevista direta com crianças revela-se inadequada, porque 
estabelece um constrangimento de várias ordens sociais: 
geracionais, de gênero, de classe social, étnicos ou raciais – 
além de impingir à criança algo que é produto de um mero 
interesse de investigação e da dificuldade que o adulto tem de 
abandonar, de fato, uma perspectiva de manter relações 



 43

hierárquicas de poder, em que ele decide de forma unilateral o 
que é legítimo para as crianças. (p. 45-46) 

 

No que se refere às críticas apresentadas acima, é possível refletir sobre 

algumas questões. Um dos aspectos apontados – o constrangimento 

decorrente da diferença de gênero, de classe social, étnico ou racial – não é 

exclusividade da pesquisa com crianças e cabe também quando se trata de 

entrevistas com adultos. Afinal, as diferenças entre pesquisador e participante 

estão presentes também quando este último é um adulto. Ao constatar essas 

limitações, o pesquisador pode tentar amenizá-las no momento da realização 

da entrevista, ficando atento para não impor o próprio modo de ver e não 

induzir as respostas. Portanto, essas dificuldades não devem impedir 

pesquisadores de ouvir as crianças.  

 
 
3.1. Procedimentos de produção de informações e análise 
 
 

A partir desse embasamento no aspecto metodológico e após consultar 

diversos relatos de pesquisas empíricas com crianças, optou-se no presente 

estudo pela realização de uma atividade com um pequeno grupo, composto por 

quatro crianças, procedimento que foi testado em um estudo piloto antes da 

realização do exame de qualificação. O objetivo era apresentar à banca 

examinadora alguns dados preliminares que permitissem avaliar o 

procedimento de produção de informações.  

As informações produzidas foram bastante significativas, de modo que 

os membros da banca apresentaram a sugestão de dar continuidade à 

pesquisa com o mesmo grupo. Acatando o que foi sugerido, retornei à escola 

duas vezes, em agosto e outubro do mesmo ano, realizando novos encontros 

com as crianças. 

Os encontros foram gravados e, após a realização de cada um, o 

material foi transcrito pela pesquisadora. Em seguida, foi analisado com base 

na proposta de Szymanski, Almeida e Prandini (2004), na qual se recomenda o 

registro das percepções, impressões e sentimentos do pesquisador 
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desencadeados durante a entrevista. Após a transcrição do material gravado, 

serão definidas categorias a partir da explicitação de significados, quando os 

dados são agrupados segundo a compreensão do pesquisador. 
O espaço selecionado para o presente estudo foi uma escola pública 

municipal, localizada em uma cidade do interior de Pernambuco com cerca de 

128 mil habitantes. Depois de entrar em contato com a escola por telefone, 

agendei uma conversa com a diretora para expor os meus objetivos e solicitar 

autorização para realizar a pesquisa com o grupo de alunos. Ao chegar à 

escola, fui informada que a diretora tinha precisado se ausentar, e fui atendida 

pela coordenadora pedagógica, que me recebeu de forma acolhedora.  

Já neste primeiro contato, a coordenadora mostrou interesse pela minha 

proposta e se colocou à disposição para colaborar. Posteriormente, ela mesma 

entrou em contato com a professora do 1º ano, responsável tanto pela turma 

do turno da manhã como da tarde. Com o consentimento desta, a 

coordenadora convidou os pais das crianças escolhidas para uma pequena 

reunião com a pesquisadora, com a finalidade de fazer os esclarecimentos 

necessários e obter a autorização para a participação das crianças.  Essa 

primeira conversa foi realizada no início do ano letivo, mais precisamente no 

final da primeira semana de aula, em fevereiro.  

 

  

3.1.1. A instituição 
 

 

A instituição escolhida para o estudo foi inaugurada em março de 2006 e 

está instalada em um bairro de classe média alta, cujo entorno é composto por 

bairros habitados por uma população de baixa renda. Funciona em dois turnos 

e atende cerca de 300 crianças, das turmas de educação infantil, a partir dos 

quatro anos de idade, até o fim da primeira etapa do ensino fundamental (5º 

ano). Em sua estrutura física, a escola dispõe de sete salas de aula; três 

banheiros; um refeitório com mesas coletivas, onde é distribuído o lanche, em 

três horários distintos, de acordo com as turmas; uma cozinha; uma sala de 

secretaria onde funcionam também a coordenação e direção; uma sala de 

recursos, onde uma profissional realiza trabalhos específicos com crianças com 
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deficiência; uma sala de professores com mesa, cadeiras e armário, que 

possivelmente será transformada em uma sala de informática, uma vez que 

escola está na expectativa de receber computadores e, na falta de outra opção, 

é provável que sejam instalados nesse espaço. Há uma sala de leitura com um 

pequeno acervo de livros obtidos a partir de um convênio da Prefeitura com 

uma instituição privada, que faz a doação do material. Desde outubro de 2008 

é utilizada por alunos, pais e outros membros da comunidade, e na escola há 

uma profissional que organiza as atividades desenvolvidas nesse espaço. Há 

ainda um parque infantil, com gira-gira, escorregador e balanço, que não está 

sendo utilizado porque há ferrugem nos brinquedos. Além disso, o espaço 

oferece riscos, pois como é pequeno os brinquedos ficam muito próximos uns 

dos outros e as crianças podem se machucar ao se movimentar entre eles. 

Desde o início de seu funcionamento, a escola oferece o ensino 

fundamental de nove anos de forma paralela ao de oito. A princípio, as crianças 

de seis anos de idade foram matriculadas no 1º ano e as que tinham sete anos 

ou mais ingressaram nas séries do ensino de oito anos. A mudança foi 

gradativa, de modo que em 2010 a escola passou a funcionar plenamente de 

acordo com a nova forma de organização.   

Na conversa inicial com a coordenadora pedagógica da escola, foi 

possível obter algumas informações acerca da estrutura e funcionamento da 

educação infantil e do ensino fundamental. As diferenças na organização das 

duas etapas são apresentadas no quadro a seguir: 

 

 
 Educação Infantil Ensino Fundamental 

Número de alunos por turma 20 25 

Número de professores por 
turma 

2 (professor e auxiliar) 1 

Mobília Mesas coletivas Carteiras individuais 

Livro didático Não utiliza Utiliza (o livro, correspondente 

às classes de alfabetização, 

aborda principalmente os 

conteúdos de Língua 

Portuguesa e Matemática) 

Recurso para realização de Folhas mimeografadas Cópia (da lousa para o 
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atividades individuais caderno) 

Tipo de letra  Imprensa maiúscula Cursiva 

Quadro 1 – Diferenças na organização da educação infantil e do ensino fundamental na escola 
investigada. Fonte: A autora.   
 
 Com base nas informações apresentadas no quadro, é possível 

observar que no ensino fundamental há uma tendência à realização de 

trabalhos individuais em detrimento do coletivo. Além disso, aumentam as 

exigências feitas à criança em relação aos recursos utilizados diariamente em 

sala de aula e as atividades passam a demandar maior esforço e atenção.  

 
 
3.1.2. Os participantes 
 

Para a realização da atividade, foram selecionados pela professora 

responsável pelo 1º ano quatro alunos do turno da manhã, sendo duas 

meninas e dois meninos, aos quais no presente trabalho foram dados os 

nomes fictícios de Edith, Inês, Paulo e Tarcísio.  

Antes do encontro com as crianças, houve uma pequena reunião com 

seus responsáveis, com a finalidade de obter o consentimento para a 

participação delas na pesquisa. Todos concordaram prontamente em colaborar 

com o estudo, permitindo a participação de seus filhos e assinando o termo de 

consentimento livre e esclarecido. A mãe de Paulo aproveitou para comentar 

que seu filho gostava muito de falar, e disse que a pesquisadora logo 

perceberia isso.   

De acordo com a sugestão recebida no exame de qualificação, a 

pesquisa deveria prosseguir com o mesmo grupo de crianças. Houve, contudo, 

um imprevisto. No início do segundo semestre, quando ocorreu o retorno à 

escola para a realização de novos encontros, Edith havia sido transferida para 

outra escola. Assim, o estudo teve continuidade com as três crianças que 

permaneceram na mesma instituição.  

 A seguir, são apresentadas brevemente as crianças que participaram de 

todas as etapas da pesquisa: Inês, Paulo e Tarcísio. Embora os contatos com 

elas tenham sido breves, foi possível identificar algumas de suas 

características. Vale lembrar que o contexto de encontro com a pesquisadora é 

peculiar, diferindo das atividades realizadas pelas crianças com sua professora 
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e com seus pares. Considerando isso, foram realizadas pequenas observações 

de momentos específicos da rotina escolar: a entrada, o recreio e a saída da 

escola. A caracterização apresentada abaixo leva em conta os encontros com 

a pesquisadora, com foco nas falas das próprias crianças, como também essas 

breves observações.  

 

Inês 

 

Inês tem cabelos longos e ondulados, geralmente presos em forma de 

rabo de cavalo ou de trança, de cor castanha escura. Tem pele morena e altura 

correspondente à própria de sua idade. Ela assume o papel de aluna aplicada 

e obediente, procurando ter um comportamento adequado, e costuma ser 

bastante organizada, o que foi demonstrado na sua forma de manusear o 

material levado pela pesquisadora para a elaboração do desenho. Nos três 

encontros, de algum modo ela fez menção à família, relacionando-a sobretudo 

com a aprendizagem da leitura e o hábito de ler.  

No início do primeiro encontro, ela pareceu tímida, e durante parte do 

tempo fez seu desenho em silêncio. Quando o tema da conversa se voltou para 

a professora, começou a participar de forma ativa. Quando os colegas falaram 

sobre os limites impostos pela professora, citando a restrição a respeito de 

correr na escola, Inês enfatizou seu bom comportamento, dizendo:  

 
Inês: Eu não! Eu não gosto de correr senão eu caio! 

 

No período do recreio em que foi possível observá-la, Inês ficou durante a 

maior parte do tempo lanchando e conversando com algumas colegas. Já ao 

final, participou um pouco da brincadeira de pega-pega, correndo na área 

próxima ao refeitório. Na hora da saída, enquanto aguardava a chegada de sua 

mãe, ela se manteve sentada durante todo o tempo, observando o movimento 

dos colegas ao seu redor.    

No primeiro encontro com a pesquisadora, a partir da segunda metade 

da conversa Inês ganhou espaço, se colocando com segurança e desenvoltura. 

Mencionou algumas vezes sua família, sobretudo a figura do pai, contando que 

ele a leva para a escola e trabalha em um hospital. Contudo, segundo 
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informações fornecidas pela mãe da criança, isso não corresponde à realidade. 

O pai dela sofre de insuficiência renal e se locomove em cadeira de rodas. Na 

verdade, ele vai ao hospital para tratar-se, e não para trabalhar. É sua mãe 

quem vai levá-la e buscá-la na escola.  

No segundo encontro, inicialmente Inês mostrou-se um pouco retraída. 

Logo depois, enquanto aguardávamos a chegada de Paulo, ela conversou 

bastante, cheia de entusiasmo. Durante a elaboração do desenho, procurou 

atender a solicitação feita, retratando algo relacionado à escola, os brinquedos 

do parque infantil. Dessa vez, o tema que predominou em seu discurso foi a 

indisciplina dos colegas em sala de aula. Ela demonstrou que se sentia 

incomodada pelas conversas constantes em sua turma, e ainda comentou que 

nessa situação as crianças não fazem as tarefas direito. Ao fazer esse tipo de 

comentário, Inês refere-se sempre a seus colegas, se eximindo de qualquer 

participação na desordem. 

No terceiro encontro, mostrou desenvoltura e interagiu bastante com os 

colegas. Quanto à elaboração do desenho, ficou estabelecido que cada criança 

registraria elementos específicos da sala de aula. Em determinado momento, 

quando todos estavam conversando, definindo o que fazer, Paulo tentou 

determinar o que Inês deveria desenhar. Ela, porém, manteve-se firme e não 

aceitou a determinação do colega.  

 
Paulo: Ela quer fazer o trenzinho, que ninguém vai fazer! 

Inês: Eu mesma não! [com firmeza] 

 

Nesse encontro, se notou entre as duas crianças certa rivalidade, e eles 

competiram para ver quem produzia mais desenhos, ocupando o maior espaço 

possível na folha que lhes foi oferecida.  

Quando terminaram de desenhar alguns elementos presentes na sala de 

aula, Inês lembrou-se, com ar de surpresa, que faltava desenhar as crianças. 

Ela foi a única que se ateve a esse detalhe e, pela entonação de sua voz ao 

lembrar das colegas, se percebe que ela as vê como elementos indispensáveis 

na sala de aula.  
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Paulo 

 

Paulo é magro, tem estatura correspondente à própria de sua idade, 

pele clara, cabelos bem cortados e olhos castanhos. À primeira vista, parece 

reservado. Contudo, depois de alguns minutos de conversa é possível notar 

sua desenvoltura. A vivacidade é a sua característica mais marcante, e foi 

observada tanto durante a atividade dirigida pela pesquisadora como durante o 

recreio, momento no qual ele brinca bastante com seus colegas, jogando 

futebol ou simplesmente correndo pelo pátio.   

No grupo, ele foi o primeiro a se manifestar e pareceu bastante alegre e 

disposto a colaborar com a pesquisa. Logo no início da conversa, interagiu 

tanto com a coordenadora pedagógica como com a pesquisadora, 

interessando-se pelo gravador colocado no centro da mesa. Curioso, fez 

algumas perguntas relacionadas à elaboração do desenho que funcionaria 

como atividade de aquecimento no processo de produção de informações: 
 

Paulo: Pode fazer o desenho que quiser? (...) E a gente vai 
desenhar com que lápis?  

 

Durante a confecção de seu desenho, Paulo conversava com os 

colegas, fazendo comentários sobre a atividade. Ele demonstrou que gosta 

muito de se movimentar. Ao desenhar, mudava constantemente a posição do 

corpo. Era o primeiro a concluir, e ao fazer isso pedia para se levantar e 

circular pela sala. Em todos os encontros, expressou sua curiosidade em ouvir 

o gravador, e quando parecia entediado ou cansado de desenhar, voltava sua 

atenção para os livros da sala de leitura.  

Durante a conversa, ele foi o primeiro a fazer um comentário a respeito 

da professora, caracterizando-a como “brava”, já que ela não lhes deixa fazer 

tudo que desejam. Quanto às expectativas em relação à aprendizagem no 

ensino fundamental, Paulo comentou que esperava aprender a ler, mas foi o 

único que não relacionou isso aos desejos de seus pais. Ele disse, ainda, que 

ninguém de sua família havia feito qualquer comentário a respeito de como 

seria estudar no 1º ano.    

No segundo encontro, fui informada que Paulo estava frequentando a 

escola no turno da tarde. Muito solícita, a coordenadora pedagógica se dispôs 
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a telefonar para sua casa, e pediu a sua mãe que o trouxesse para a escola. 

Ao chegar, Paulo contou que estava dormindo quando sua mãe o chamou para 

dar uma entrevista. Ele disse ter ficado com medo, pois achava que seria uma 

entrevista com microfone. Sua mãe, porém, lhe explicou que seria algo 

semelhante ao que ele já havia feito no início do ano letivo, e isso o 

tranquilizou. No final do encontro, ele afirmou ter gostado de participar e disse:  

 
Paulo: Tomara que tia me chame de novo! 

 

 Ao chegar à escola para o terceiro encontro, Paulo manifestou alegria 

pela oportunidade de reencontrar seu amigo Tarcísio. Quanto a sua interação 

com Inês, foi marcante a oposição que fez à colega em alguns momentos, 

como na ocasião em que pedi para decidirem se fariam o desenho no chão ou 

sobre a mesa. Inês foi a única que preferiu desenhar no chão, e Paulo concluiu, 

com certo ar de superioridade: 

 
Paulo: Agora quem venceu foi nós dois, que a gente quer na 

mesa, e só uma no chão! 

   

Ao longo do ano, sua curiosidade em relação à sala de leitura, o 

ambiente onde aconteceram os encontros, se modificou. Enquanto no primeiro 

encontro sua atenção se voltou algumas vezes para as ilustrações dos livros e 

gibis, no último, em um dado momento em que ficou disperso ele se dirigiu a 

uma estante e lentamente fez a leitura do título de alguns livros que ali 

estavam, demonstrando avanço no processo de aquisição da leitura.                                 

 

 

Tarcísio 

   

Tarcísio é um pouco mais baixo que seus colegas, tem pele morena, 

cabelos curtos e olhos castanhos. No primeiro encontro, ele se destacou por 

sua timidez, estabelecendo cumplicidade com Inês.  No início da conversa, 

encolheu-se um pouco na cadeira e permaneceu em silêncio, observando 

atentamente o que se passava na sala. Em uma tentativa de introduzir suas 
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falas no grupo, me dirigi a ele, perguntando em que escola havia estudado 

antes. A partir daí ele começou a fazer algumas colocações. Em determinado 

momento, quando perguntei ao grupo a respeito do material disponível na sala 

de aula para a realização das atividades, Tarcísio demonstrou ser um bom 

observador, afirmando que no armário de sua sala havia lápis hidrocor1. 

Enquanto seus colegas tinham dúvida sobre isso, ele afirmou com convicção.  

Na elaboração do desenho, relutou em atender à solicitação de 

desenhar algo relacionado à escola e desenhou o carro do tio. A partir da 

segunda metade do tempo de conversa, começou a participar mais ativamente, 

reforçando ou contestando a fala de seus colegas. Assim ele fez quando Paulo 

lamentou não poder brincar por mais tempo no pátio da escola na hora da 

entrada, concordando que é a hora do recreio que se destina às brincadeiras.  

 
Tarcísio: É... A hora da entrada é a hora da entrada, a hora do 

recreio é a hora do recreio.  

 

No segundo encontro, Tarcísio demonstrou estar mais à vontade. A 

conversa teve início de maneira bastante informal e ele aproveitou para falar 

sobre suas férias, relatando animadamente a viagem que fez a Recife. Falou 

também com muito gosto sobre seus brinquedos, e nesse momento foi possível 

notar em seu rosto uma expressão de alegria. Ao falar sobre atividades que lhe 

agradam, como brincar e ouvir histórias, Tarcísio se envolveu com muito 

entusiasmo na conversa, participando ativamente.  

Durante a conversa, ele se posicionou diversas vezes, complementando 

de forma breve as colocações feitas por Inês. Em diversos momentos, 

mencionou sua família, se referindo às atividades escolares que faz em casa 

acompanhado pela mãe e falando sobre a escola onde sua irmã mais velha 

estuda. 

No terceiro encontro, antes de dar início às atividades com as crianças, 

em uma conversa rápida com a professora comentei que tinha percebido a 

desenvoltura de Tarcísio no segundo encontro. Ela confirmou que ele estava 

mais desinibido no espaço da sala de aula. No período do recreio, observou-se 

 
1 Os lápis hidrocor são também chamados de canetas hidrográficas ou simplesmente 
“canetinhas”. Aqui foi adotado o termo usado pelas crianças. 
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que Tarcísio interage bem com seus colegas, participando do jogo de futebol 

ou correndo com eles pelo pátio. Na sala de aula, ele conversa bastante com 

os colegas, e conta que por esse motivo chegou a perder o direito de participar 

do recreio. Quando foi proposta a elaboração de um desenho coletivo que 

retratasse a sala de aula utilizada pelas crianças, Tarcísio citou alguns 

elementos que compõem o espaço, mas levou tempo para iniciar a sua 

contribuição ao desenho. Depois de decidir que iria desenhar as carteiras, ele 

foi interpelado várias vezes por Paulo para registrar outros elementos da sala. 

No entanto, se manteve firme em seu propósito inicial.  
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CAPÍTULO 4 - O QUE AS CRIANÇAS REVELAM 
 

“Eu não sei se eu vou aprender alguma 

 coisa ou vou piorar a situação que eu já tô!” 

(Inês, em sua primeira semana de aula) 

 

 Em cada um dos encontros, as crianças revelaram por meio de sua fala 

alguns aspectos significativos da experiência de ingresso no ensino 

fundamental. Embora houvesse um roteiro para orientar a condução da 

conversa, foi oferecida a elas a possibilidade de abordar questões 

diversificadas. Três pontos apareceram de forma recorrente, e se constituíram 

em categorias que nos ajudam a compreender o que sentem ao viver uma 

nova etapa de sua vida escolar. Foram construídas, então, as seguintes 

categorias: material e espaço físico da escola; encontros desencontros com a 

professora; e a aprendizagem da leitura na ótica do sentimento. 

 

 
4.1. Material e espaço físico da escola 
 

 No contexto escolar, o material utilizado nas atividades pedagógicas e o 

espaço físico são fatores importantes que podem ajudar a promover o 

envolvimento das crianças no trabalho proposto, proporcionando-lhes bem 

estar. Quando se apresentam de modo adequado, tais fatores favorecem a 

aprendizagem. Em cada nível de ensino, é comum o uso de materiais 

específicos, apropriados à faixa etária dos estudantes, e correspondentes às 

suas necessidades e interesses.  

A partir do ensino fundamental, os livros didáticos e cadernos ganham 

espaço entre os materiais utilizados, uma vez que contribuem para o acesso e 

registro dos conhecimentos construídos socialmente. Apesar de ter sua 

importância, livros e cadernos não devem ser o único suporte de trabalho com 

as crianças que estão ingressando no ensino fundamental. Em uma fase na 

qual a autodisciplina mental está se firmando, é recomendável o uso de 

atividades diversificadas, inclusive lúdicas, que podem contribuir com a 

aprendizagem. 
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No presente estudo, no decorrer do primeiro encontro com as crianças, o 

material usado por elas foi um aspecto mencionado algumas vezes pelo grupo. 

O tema emergiu no início da atividade de aquecimento, quando foi apresentada 

a proposta de elaborar um desenho individual. Ao observar o material 

disponível para a realização do trabalho, as crianças expressaram alegria. 

Paulo entusiasmou-se sobretudo com a possibilidade de usar lápis hidrocor e, 

apesar de ter outras opções, ele procurou utilizar somente esse tipo de lápis. O 

entusiasmo expresso pela criança retrata como o objeto despertou seu 

interesse.  

Outro tipo de material que agrada bastante as crianças são os 

brinquedos. Elas expressam alegria quando têm oportunidade de utilizá-los. No 

entanto, ao ingressar no ensino fundamental, o acesso aos brinquedos é 

reduzido e elas só os manuseiam durante o recreio, sob a condição de terem 

apresentado um bom comportamento. O controle do acesso aos brinquedos 

aparece, então, como um meio para regular o modo de agir das crianças. Essa 

situação é descrita de forma clara no relato que se segue: 

 
Inês: Hoje a gente não brinca de brinquedo na sala, a gente 

não pega brinquedo na sala. A gente brinca lá fora. Tem uma 

caixa de brinquedo.  

Pesquisadora: A professora dá os brinquedos?  

Inês: A professora só dá os brinquedos se a pessoa ficar 

quieta.  

 

 Os brinquedos assumem a função de instrumento para a manutenção da 

disciplina. Desse modo, o desejo de brincar fica atrelado ao autocontrole: para 

usar os brinquedos no momento do recreio, a criança precisa primeiramente 

dominar-se, cumprindo as regras de comportamento na sala de aula. Essa 

perspectiva difere da apresentada por Wallon (2005), que afirma que “O jogo é, 

sem dúvida, uma infração às disciplinas ou às tarefas que a todo homem 

impõem as necessidades práticas da sua existência (...).” (p. 78) Sob essa 

ótica, a brincadeira aparece como uma ocasião para se distanciar das 

atividades produtivas, permitindo agir de forma mais livre. O acesso aos 

brinquedos não deve, portanto, ser um prêmio aos alunos de conduta 
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exemplar, mas um direito de cada criança, que lhe permite momentos de 

descanso e lazer. Como objetos que despertam o interesse, eles podem ser 

utilizados como recurso para ajudá-las a aprender. É possível encontrar 

variadas formas de introduzi-los no planejamento pedagógico, de modo que 

possam tornar mais ameno o primeiro contato das crianças com a realidade do 

ensino fundamental.  

 Ao lado da questão disciplinar, outro fator que contribui para as 

restrições de acesso aos brinquedos é a escassez desse tipo de material na 

escola, já que, por questões administrativas, não há verba suficiente para a 

aquisição de uma quantidade suficiente. Diante dessa situação, a gestora 

recorre a outra estratégia para conseguir brinquedos variados e oferecê-los às 

crianças. Ela solicita doações aos pais dos alunos e a outras pessoas. Além 

disso, há um acordo com os alunos que estabelece que eles podem levar seus 

próprios brinquedos para a escola uma vez por semana, nas sextas-feiras. Um 

dos objetos mais requisitados é a bola. No início do ano, a escola não dispunha 

de uma, então era necessário que alguma criança levasse a sua.  

Quanto ao espaço para a realização dos jogos, há certa precariedade. 

Paulo comenta o seu apreço por jogar futebol, e explica como é utilizado 

espaço improvisado próximo à entrada da escola.  
 

Paulo: Eu gosto de brincar de bola (...). Mas não chegou as 

bolas, aí eu tô esperando chegar. (...) Não tem aquele 

espacinho que é quadrado e de pedra? Pronto, eu brinco lá. Aí 

o portão é o gol.  

 

Durante o recreio, ele e seus colegas brincam nesse espaço, sob a supervisão 

do agente de disciplina. 

O espaço físico aparece como outro elemento importante para o bem 

estar das crianças na escola. Na área externa, elas contam com um pátio onde 

brincam após o lanche. Ao circular livremente pelo pátio, elas apresentam os 

três tipos de movimento descritos por Wallon: o deslocamento do corpo no 

espaço, o funcionamento dos órgãos internos e da musculatura e as mímicas 

ou expressões corporais e faciais que são próprias das emoções.  
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Em tempo de chuva, surge uma dificuldade, pois a escola não dispõe de 

um local apropriado para as crianças brincarem. Assim, elas utilizam de forma 

limitada o único local coberto na área externa da escola, o refeitório. O espaço 

não é o ideal, mas é o único onde as crianças podem se abrigar da chuva no 

período do recreio. Os limites impostos, que impedem as crianças de brincar 

livremente nessa área, levam Inês a sentir raiva do agente de disciplina. 

  
Pesquisadora: Quando está chovendo, como é que vocês 

fazem na hora do recreio?  

Tarcísio: A gente só brinca dentro de onde a gente lancha.  

Inês: Mas o homem lá não deixa, porque quebra as mesas, 

cai...  

 
A mesma questão desperta em Inês a antipatia pela cozinheira da escola, que 

apareceu rapidamente junto à janela no terceiro encontro que tivemos. Ao vê-

la, Inês comentou: 
Inês: Aquela professora [a cozinheira] que tava ali na janela 

briga com a pessoa quando a pessoa tá passando lá... 

Quando a pessoa tá brincando, aí ela reclama. 

  

Pelo tom de queixa, ela demonstrou que não gosta de ser repreendida quando 

está brincando no refeitório. 

 As dificuldades que as crianças apontam em relação ao espaço físico da 

área externa da escola indicam que elas têm necessidade de se movimentar. 

Essa necessidade não se limita ao deslocamento do corpo no espaço, mas é 

referente também ao escoamento do tônus muscular e à expressão das 

emoções, como alegria e raiva.    

O espaço físico interno da escola também aparece como algo 

importante. No período em que se realizou o primeiro encontro com as 

crianças, em fevereiro, o calor em demasia imprimiu uma marca negativa à 

sala de aula. Aqui cabe uma observação a respeito do clima típico da cidade, 

que ao longo do ano, apresenta temperaturas amenas. Nos últimos anos, 

porém, as temperaturas têm aumentado de forma significativa durante o verão, 

de modo que é comum ouvir os habitantes se queixarem. As crianças sofrem 
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com o calor, sobretudo porque passam a maior parte do tempo dentro da sala 

de aula. O espaço não é suficientemente arejado e não dispõe de nenhum 

recurso que ajude a amenizar o calor, como um ventilador, por exemplo. Assim, 

para as crianças é preferível estar ao ar livre, como elas ficam durante o 

recreio. 

 
Paulo: No recreio é mais refrescante, mas dentro daquela sala 

é muito calor. (...) Os meninos se coçam de calor. 

 

Além do local ser pouco arejado, a professora costuma fechar a porta da sala 

de aula para evitar interferência de barulhos externos, o que contribui para 

aumentar a sensação de calor, como diz Inês:  

 
Inês: Agora o calor é demais! Tia tranca a porta que fica um 

calor, né? (dirigindo-se aos colegas) 

 

Certamente, o mal estar provocado pelo calor afeta o envolvimento das 

crianças com as atividades propostas pela professora. Afinal, o processo de 

construção de novos conhecimentos não pode ser dissociado das sensações 

experimentadas pelo corpo. Este reage ao calor produzindo suor, que 

incomoda as crianças. Nesse caso, ainda que o trabalho pedagógico seja 

envolvente, é difícil para as crianças se manter atentas, pois para aprender não 

é suficiente o bom estado da mente, mas do corpo em sua totalidade.   

A partir do que foi expresso por Paulo, procurei trazer à tona o ambiente 

da sala de aula, perguntando se a sala do 1º ano dispunha de lápis hidrocor. 

Tarcísio forneceu a informação, dizendo que tinha visto os lápis no armário 

quando a professora lhe mandou ir até lá para buscar algo. As duas meninas 

confirmaram, enquanto Paulo comentou que ainda não tinha visto. A cena 

evidencia que nos primeiros dias do ano letivo as crianças ainda não se 

apropriaram totalmente do ambiente da sala de aula, ainda pouco explorado 

por elas. Mais tarde, no terceiro encontro, realizado no mês de outubro, 

apareceu quanto a isso uma sensível diferença, pois enquanto elaboravam o 

desenho proposto as crianças descreveram os elementos que compõem a sala 

de aula com riqueza de detalhes.  
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A sala de aula do 1º ano está localizada no piso superior da escola. Ao 

lado da porta de entrada encontram-se um quadro negro e mais à frente um 

pequeno quadro branco. De acordo com as crianças, este último é o mais 

utilizado pela professora, que é alérgica ao giz utilizado no quadro negro. Nas 

paredes estão coladas algumas gravuras, entre elas a de um trem cujos 

vagões trazem as letras do alfabeto. Na parede há também um varal com 

alguns livros expostos, formando o “Cantinho da leitura”. Há, ainda, uma 

estante de metal com livros didáticos, lápis e materiais diversos. As carteiras 

são organizadas em quatro fileiras, divididas em dois grupos. Essa divisão 

serve para organizar a disposição das crianças de acordo com o gênero, 

separando meninos de meninas, como explica Inês: 

 
Inês: A banca dos meninos é pra esquerda, e das meninas é 
pra direita. 
 

De acordo com as crianças, é a professora quem indica o lugar onde cada uma 

deve sentar. A divisão é vista por elas com naturalidade, e não há queixas 

quanto ao fato de ficarem separadas dessa forma.    

 Um espaço bastante apreciado pelas crianças é a sala de leitura, 

também chamada de biblioteca. A sala é bem decorada com gravuras infantis, 

e tem um pequeno tapete feito de material emborrachado sobre o qual há uma 

cesta com livros infantis e gibis. Nas estantes, há um acervo obtido através de 

doações, mas que não é destinado às crianças. Há ainda mesas e cadeiras de 

plástico, e uma mesa de trabalho com um computador para uso da professora 

responsável pela sala. O ambiente é bastante agradável, contudo ele ocupa 

uma área pequena, de modo que fica difícil acomodar uma turma inteira, com 

cerca de 25 alunos. Então, a professora responsável pelas atividades da sala 

de leitura costuma fazer o trabalho com as crianças na própria sala de aula.  

Essa circunstância, aliada a outras como o estado de deterioração dos 

brinquedos do parque infantil, tira das crianças a oportunidade de estar em 

ambientes variados. Quanto ao parque, as crianças aceitam o fato de não ter 

acesso a ele, e reconhecem que o espaço necessita de reparos, como lembra 

Paulo.  

 
Paulo: Não ajeitaram o parque ainda não... 
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 Os limites e possibilidades encontrados no material disponível e na 

estrutura física do meio escolar afetam as crianças, desencadeando diversos 

sentimentos. De certa forma, essa é uma realidade vivida desde a educação 

infantil. O diferencial para os que cursam o ensino fundamental está no ritmo 

das atividades realizadas em sala de aula, que exige um esforço maior, 

levando à necessidade de ter atividades lúdicas que ajudem a diminuir a 

tensão.      

 O relato das crianças corrobora o que diz Wallon (1975) a respeito do 

papel do meio na constituição da pessoa:  

 
O meio é um complemento indispensável ao ser vivo. Ele 
deverá corresponder a suas necessidades e as suas aptidões 
sensório-motoras e, depois, psicomotoras. (...) Os meios em 
que vive a criança e aqueles com que ela sonha constituem a 
“forma” que amolda a sua pessoa. Não se trata de uma marca 
aceita passivamente. (p. 164,167) 

 

 A partir do que foi exposto, é possível concluir que sentimentos 

agradáveis como alegria, ânimo e entusiasmo surgem quando as crianças têm 

oportunidade de utilizar materiais variados em suas atividades. Os sentimentos 

de tonalidade desagradável, como a raiva, a tristeza e a impaciência, por sua 

vez, surgem a partir de situações criadas pela falta de recursos financeiros, que 

dificulta a aquisição de brinquedos em quantidade suficiente, e pelos limites 

impostos pela estrutura espacial da escola.  

 
 
 
4.2. Encontros e desencontros com a professora  
 
 Outro elemento que ganhou destaque foi a professora, sobretudo no 

primeiro encontro com as crianças. Nessa ocasião, se evidenciou que ela tem 

um papel relevante na vida escolar e, de modo mais específico, na transição da 

educação infantil para o ensino fundamental. Como responsável pela 

organização e condução das atividades com as crianças, cabe a ela realizar o 

trabalho pedagógico de uma forma que contribua para a adaptação das 
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crianças às demandas próprias desse nível de ensino. As crianças legitimam a 

relevância atribuída à figura da professora. 

Na conversa realizada em fevereiro elas demonstraram estar afetadas 

pelo contato com a nova realidade, que apresenta demandas diferentes da 

educação infantil. As mudanças na rotina e o novo ritmo de atividades são 

atribuídos por elas à professora. A partir do 1º ano, as crianças precisam 

permanecer em sala de aula por um período maior e, em geral, o tempo 

reservado para as brincadeiras se restringe ao recreio. Tais exigências 

desencadeiam sentimentos de tonalidade desagradável, como tristeza e 

desânimo.  No período de adaptação à nova etapa, elas sentem falta da 

liberdade vivenciada na educação infantil. Recordam, então, a atitude da 

professora do Infantil III, último ano desse nível de ensino:   

 
Inês: Ela deixava fazer tudo, tudo, tudo, tudo. 

 

A possibilidade de ir e vir oferecida na educação infantil desencadeia nas 

crianças sentimentos de tonalidade agradável, o que pode ser percebido a 

partir da entonação nostálgica de suas falas.  

No ensino fundamental, passa a existir um controle maior das saídas da 

sala, tanto para tomar água e ir ao banheiro, como para brincar em outros 

espaços da escola. Entende-se que frequentes interrupções afetam o 

desempenho das crianças nas atividades escolares. A realização dessas 

atividades demanda capacidade de atenção e, como está posto na teoria 

walloniana, isso se dá pela maturação dos centros nervosos, que permite ao 

indivíduo fixar o pensamento em determinado objeto ou situação. A isso se 

acrescenta o fator social, visto que também é necessário oferecer um ambiente 

favorável e atividades capazes de despertar o interesse.  

No encontro com as crianças, a professora do 1º ano apareceu como a 

responsável pela materialização de uma série de exigências, tais como não se 

ausentar da sala sem permissão, não manusear brinquedos durante o período 

de aula e concluir as atividades antes de sair para o recreio. Depois de ser 

mencionada brevemente por Tarcísio, a figura da professora se tornou o centro 

da conversa e foi alvo de uma série de comentários iniciados por Paulo. De 

acordo com as crianças, durante o horário de aula, ela não lhes permite sair da 
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sala sempre que solicitam. Quando deixa de atender a essas solicitações, ela é 

mal vista pelos alunos, que a caracterizam usando termos de cunho negativo. 

 
Paulo: E aquela tia é brava! 

Tarcísio: É, [a professora] é chata! 

 

Tal visão é justificada pelo fato de que os limites colocados pela professora 

incomodam as crianças.  Ela regula o comportamento dos alunos e, de acordo 

com Inês, determina as atividades a serem realizadas. 
 

Inês: (...) ela faz o que ela quiser e não deixa a gente fazer 

nada.  

 

Essas afirmações são feitas em tom de crítica, e é possível identificar nas 

crianças um sentimento de tonalidade desagradável em relação às atitudes da 

professora, que são vistas como um sinal de “braveza”, e embora seja 

incômodo lidar com sua autoridade, elas a legitimam. Entendem que cabe à 

professora corrigir seus alunos, repreendendo-os, como demonstra Edith em 

sua fala:  

 
Edith: Mas tem nada não, professora é assim, tem que brigar. 

 

A fala de Edith carrega uma representação de escola que se aproxima da 

descrita por Vincent, Lahire e Thin (2001), que tratam da teoria da forma 

escolar. Para que a criança entre na forma, é necessário que o professor fique 

atento, repreendendo-o caso se afaste do modelo de organização da escola.   

Com os limites estabelecidos, elas sabem que precisam se submeter às 

regras, sofrendo algumas restrições. Ainda não compreendem a importância da 

disciplina, mas legitimam a autoridade da professora e reconhecem a 

necessidade de obedecer a ela. Quando agem de modo contrário, sabem das 

possíveis consequências, como a perda do direito de brincar no recreio. O que 

os leva a obedecer é tanto a submissão à autoridade como o medo das 

repreensões. Para Inês, a autoridade e domínio da professora se estendem ao 

material escolar:  
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Inês: O caderno não é nosso. O caderno que tem lá é dela, 

mas ela empresta à gente.  

 

 As repreensões são, de certa forma, conseqüência do comportamento 

adotado pelas crianças, considerado inadequado para o ambiente escolar. 

Paulo chega a reconhecer que as repreensões da professora são geradas por 

sua “desobediência”: 

 
Paulo: (...) a gente não obedece ela... Porque a gente não 

obedece ela, aí ela briga. 

 

Em sua fala, as crianças revelam alguns de seus desejos que são 

reprimidos ou regulados pela professora. Entre eles, o mais comentado pelo 

grupo é o desejo de correr, mencionado por Inês em uma referência a seus 

colegas:  

 
Inês: Eles queriam correr.  

 

Ela assume a posição de quem cumpre a regra, adequando-se à forma escolar, 

e não se inclui no desejo de fazer algo que não é permitido. Na escola, as 

crianças permanecem por longos períodos sentadas em sala de aula, e 

aproveitam o tempo do recreio para se movimentar. De acordo com a teoria 

walloniana, esse deslocamento do corpo no espaço é importante para o 

escoamento do tônus muscular. Embora Paulo afirme que a professora não 

permite que os alunos corram, observamos que ela não acompanha as 

crianças nesse horário. Podemos, então, inferir que ela os adverte para não 

correrem em outras circunstâncias, como ao se dirigir do pátio para a sala de 

aula. 

Edith legitima as ações da professora, apresentando o motivo pelo qual 

não se pode correr. Apesar de saber o motivo do limite imposto pela 

professora, ela reconhece que excede esse limite e arca com a conseqüência:  

 
 



 63

Edith: Porque senão cai. (...) E a gente fica correndo. (...) Eu 

fui correr, aí eu levei uma queda, aí machucou meu joelho. 

   

Outros desejos se referem a atividades como beber água, brincar e lavar as 

mãos.  

 No segundo encontro, as queixas das crianças mudam de foco. Suas 

críticas não estão mais voltadas para a “braveza” da professora, mas para as 

exigências que ela faz no dia a dia em sala de aula em relação às atividades 

pedagógicas. Primeiramente, Inês menciona algo referente à prática da leitura, 

dando a entender que se sente pressionada pela professora, e diz:  

 

Inês: Não dá pra ler tudo de uma vez. Tia bota a gente pra 

forçar pra ler e a gente não sabe.  

 

As crianças mostraram uma visão predominantemente positiva da professora, e 

todas disseram gostar dela. A maioria dos comentários a esse respeito ficou a 

cargo de Inês. Ela, que no início do ano caracterizava a professora como 

“brava”, passou a enxergá-la de forma positiva, embora continue a apresentar 

suas críticas.  

 A opinião costuma ser muito considerada, e suas intervenções e 

comentários acerca das atividades afetam as crianças. Estas se sentem tristes 

quando a professora aponta que as atividades não foram realizadas de forma 

satisfatória. Tal situação se contrapõe ao prazer que sentem ao brincar, como 

explicita Inês:  

 
Inês: (...) a gente gosta mais sabe de quê? De vir pra brincar, 

porque tia disse que a gente não faz muito bem, e a gente fica 

tão, tão triste... 

 

A aprovação da professora é esperada pelas crianças. Quando não recebe tal 

aprovação, Inês se sente triste e desanimada. Esses sentimentos podem 

provocar a falta de interesse pelas atividades escolares.  

Outra situação que desanima e entristece as crianças refere-se à 

correção das atividades. Ter que refazer parte do exercício após a correção 
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feita pela professora é algo que desagrada as crianças e lhes faz sentir 

cansaço, como aponta Inês. Desanimadas, elas desistem de atender a 

solicitação da professora.  

 
Inês: Tia diz: ‘Faz mais! Tá errado aqui!’ A gente apaga, não 

faz mais, joga o caderno pra lá porque a gente acha ruim (...). 

 

As orientações da professora quanto ao cumprimento dos deveres 

ultrapassa o ambiente escolar. Ao enviar atividades para casa, ela espera 

retorno das crianças, e as repreende quando estas não fazem as tarefas.  

 
Inês: Tem dia que a gente esquece de fazer [as tarefas de 

casa] de tarde, aí leva pra escola sem fazer. Tia dá uma 

bronca em nós (...) e ainda diz: ‘(...) eu tô mandando as tarefas 

pra aprender!’  

  

No terceiro encontro, a professora é mencionada várias vezes, mas não 

com a ênfase do primeiro. Mais uma vez ela é associada às regras e limites, e 

aparece como reguladora do comportamento das crianças. As crianças 

conhecem as regras e sabem a estratégia utilizada pela professora quando 

estas são descumpridas. Um dos acordos feitos diz respeito à utilização de 

brinquedos na escola. Como as crianças gostam de levar para a escola seus 

próprios brinquedos, ficou estabelecido que isso seria permitido uma vez por 

semana, nas sextas-feiras. Apesar de conhecer a norma, as crianças 

eventualmente levam brinquedos em outros dias, e sabem que a professora os 

recolhe, devolvendo somente ao final da aula. As crianças respeitam a 

autoridade da professora e falam com tranqüilidade sobre as restrições que ela 

faz.   

 
Tarcísio: A professora, quando a pessoa tá com um 

brinquedo, ela esconde aqui [na estante] os brinquedos, né? 

Paulo: Os brinquedos que a pessoa traz. Ela não deixa 

quando não é o dia. 
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Embora reconheçam a autoridade da professora, as crianças identificam 

uma circunstância na qual essa autoridade não é respeitada. Diante da 

indisciplina de alguns alunos, na tentativa de fazê-los mudar de 

comportamento, ela lhes diz que eles não poderão brincar durante o recreio. 

No entanto, mais tarde, quando essas mesmas crianças saem da sala para 

lanchar, a professora permite que participem normalmente das brincadeiras. As 

crianças percebem isso, e Paulo comenta:  

 
Paulo: Aí quando ela vai ver, tá todo mundo recreando, que 

ela disse que tava sem recreio.  

 

 A brincadeira livre durante o recreio é muito importante para as crianças. 

Assim, quando a hora se aproxima, elas se apressam para concluir as 

atividades, como é esperado delas. Sob o ponto de vista de Inês, a professora 

não abre mão das tarefas que as crianças precisam cumprir. Paulo entra em 

defesa, indicando que a professora é flexível e quando necessário permite que 

as crianças concluam as tarefas após o recreio.  

 
Pesquisadora: Por que esconde o caderno debaixo da 

banca? 

Inês: Porque se a tia vê que a pessoa tá faltando uma letra só, 

tia vai brigar com a gente. 

Paulo: (...) mas ela deixa. Aí quando você volta do recreio, 

faz. 

 

 Analisando o modo como as crianças falam da professora nos três 

encontros realizados, percebe-se que os sentimentos em relação a ela mudam 

ao longo do ano. No início, a professora é vista como “brava”, e predominam os 

sentimentos de tonalidade desagradável, como o medo. Ela é a maior 

autoridade na sala de aula, à qual as crianças devem se submeter. Nesse 

momento de transição, ressaltam a diferença da forma como eram tratadas 

pela professora da educação infantil que, segundo elas, lhes deixava fazer tudo 

o que quisessem.  
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4.3. A aprendizagem da leitura na ótica do sentimento 
 
 Na cultura letrada, a aprendizagem da leitura e da escrita tem um alto 

valor, visto que esse saber possibilita o acesso a uma diversidade de 

informações e conhecimentos. Ainda que a família e outros meios tragam 

contribuições para a aquisição da leitura e da escrita, é papel da escola 

oferecer ao indivíduo o seu domínio. No modo de organização escolar que 

conhecemos, embora essa aprendizagem comece na educação infantil, é no 

início do ensino fundamental que surgem expectativas e exigências mais 

elevadas quanto à habilidade de ler e escrever.    

 Tal realidade foi expressa pelas crianças que participaram do presente 

estudo. No início do ano letivo, quando lhes foi dirigida uma pergunta a respeito 

de como é estudar no 1º ano, elas utilizaram os seguintes termos para definir o 

ingresso na nova etapa:  

 
Paulo: De ler. 
Inês: Escrever.  

   
As duas crianças utilizam os termos de forma genérica, sem aprofundar o 

modo como os compreendem. Considerando que as crianças fizeram essas 

afirmações nos primeiros dias de aula, supomos que sua visão seja anterior ao 

ingresso no 1º ano. As próprias crianças confirmam essa hipótese quando 

falam da preparação recebida em casa antes de entrar no ensino fundamental. 

Tarcísio e Inês contam o que suas famílias lhes falaram a respeito do 1º ano: 

 
Pesquisadora: Alguém lhe falou como ia ser o 1º ano aqui na 

escola? 

Tarcísio: Minha mãe.  

Pesquisadora: E ela disse que você ia fazer o quê? 

Tarcísio: Ler, escrever... 

Pesquisadora: E para Inês falaram o quê? 

Inês: Que eu ia aprender, que eu ia ler e escrever. Que ia 

gostar muito da minha sala.  
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A fala das famílias remete ao que é retratado por Ariès (1981), quando aponta 

que, ao enviar seus filhos para a escola, os pais tinham expectativas de que no 

futuro eles pudessem produzir por meio do trabalho. A leitura e a escrita são, 

hoje, de fundamental importância para ingressar nesse universo. 

A Paulo nada foi dito a respeito da nova etapa na qual ingressaria. No 

caso das outras duas crianças, são evidentes as expectativas de suas famílias 

quanto à  passagem para o ensino fundamental. De acordo com as falas 

mencionadas, a aprendizagem da leitura e da escrita é o que motiva a entrada 

na nova etapa.  

Paulo aponta a leitura como uma atividade que ele aprecia, embora 

perceba que sua habilidade nessa tarefa ainda é limitada, como ele mesmo 

afirma:  

 
Pesquisadora: E nessa escola, o que é que você gosta mais? 

Paulo: Eu gosto de... eu gosto de... eu gosto de ler! (...) Eu 

não sei ler muito não, só sei ler pouquinho.  

 

A leitura tem um lugar de destaque entre as atividades desenvolvidas em sala 

de aula e é mencionada pelas crianças como uma das que elas mais gostam. 

No entanto, essa preferência é questionável, pois para as crianças as 

possibilidades decorrentes da aprendizagem da leitura aparecem de forma 

vaga, como demonstra a fala de Paulo:  

 
Pesquisadora: E quando vocês aprenderem a ler, o que 

vocês vão fazer?  

Paulo: Muita coisa... Ler palavra, um bocado de coisa.  

 

Assim como Paulo, Inês reconhece que ainda está longe de alcançar o nível 

desejado nesse aspecto, pois encontra dificuldades em ler. O incentivo e apoio 

da família se tornam importantes, já que lhe fazem perceber sua própria 

capacidade : 

 
Inês: Parece que um pouquinho eu não sei não, mas quando 

papai me ensina, aí...      
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A fala de Inês é marcada por um tom de tranquilidade e leveza, indicando que, 

para ela, os ensinamentos oferecidos pelo pai não têm o peso experimentado 

na escola. Mesmo que a família não ensine a criança a ler, ela pode tornar 

agradável o exercício da leitura. É de interesse da família que a criança 

aprenda a ler, e por isso há o incentivo. Certamente, o pai de Inês não tem 

conhecimento aprofundado sobre métodos de alfabetização, mas tem um saber 

que aliado ao seu afeto desperta na criança o desejo de aprender.    

A partir do que Inês expressou no primeiro encontro, percebe-se que 

para ela os livros representam um fardo, e não algo atrativo e divertido.    

 
Inês: Eu tenho um monte de livro. É cheio de livro. A minha 

prancha é tão cheia que tá estufando já. [com um tom de voz 

enfático, para expressar que a quantidade de livros que tem 

em casa é realmente grande.] 

  

Ela comenta que, ao aprender a ler, poderá ter acesso a esse material. No 

entanto, o tom de sua fala indica que a leitura representa uma conquista difícil, 

equivalendo a uma grande barreira a ser vencida, uma montanha a ser 

ultrapassada. Quando as crianças estão em um nível elementar do processo 

de aprendizagem, a barreira pode parecer intransponível, desencadeando 

desânimo. De certo modo, a capacidade de leitura representa uma barreira, 

pois divide dos demais os que a possuem, dando-lhes condições de vida 

diferentes. 

 De algum modo, as crianças compreendem a distância que se cria entre 

os que dominam a leitura e os que não tiveram acesso a esse conhecimento. 

Sabem que se não aprenderem a ler, ficam excluídas da sociedade que tem 

nos códigos escritos uma importante forma de organização. Elas entendem que 

têm diante de si um grande empreendimento a realizar, e percebem que essa 

conquista lhes dará a oportunidade de entrar em um universo diferente, 

permitindo que se apropriem de uma cultura mais ampla. A escola é o meio 

desenvolvido pela sociedade para viabilizar o acesso a essa cultura.  

No início do ano letivo, as crianças reconhecem que necessitam do 

acompanhamento de um adulto para conseguir ler. Depois de afirmar que não 
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sabe ler muito, Paulo explica de forma simplificada o procedimento da 

professora no ensino da leitura: 
 

Paulo: Ela bota no quadro, aí vai: “D-U- DU”. Aí a gente vai, aí 

consegue ler.  

     

O exercício que Paulo descreve não corresponde propriamente à leitura, mas é 

uma decodificação. Sob o seu ponto de vista, ele tem condições de ler de 

forma satisfatória quando a professora o acompanha na identificação de 

sílabas simples.  

 No segundo encontro, a leitura foi mencionada em uma frequência 

menor. Depois de decorrido um semestre de atividades na escola, ao falar 

sobre a confecção de cartazes propostos pela professora, Inês indicou que a 

participação das crianças na produção desse material era mínima, pois elas 

apenas escreviam o próprio nome: 

 
Inês: É que a gente não sabe muita coisa, aí escreve só o 

nosso nome. A gente não sabe ler nem escrever. (...) se tia 

botar uma coisa aqui nesse papel, muito, muito nome, a gente 

não sabe adivinhar, não sabe ler, que é muita coisa. A gente 

tem que ler e é pra ir aprendendo. Não dá pra ler tudo de uma 

vez. 

 

A partir da fala de Inês, é possível perceber que ela vê a aprendizagem da 

leitura como uma aquisição gradual, que se dá a partir da prática, do exercício. 

Apesar de estar inserida no processo de aprendizagem há algum tempo, ela 

ainda não se sente apta a ler o que é solicitado pela professora.  

 Voltando a se referir à prancha cheia de livros que tem em casa, Inês fez 

uma distinção entre os livros próprios para os adultos e os indicados para 

crianças. A partir do seu relato, pode-se concluir que os livros infantis que tem 

em casa não são apropriados para a fase de aprendizagem da leitura, pois o 

tamanho das letras é menor do que o ideal.  

 
Inês: Tem um lado [da prancha que tem em casa] que é só 

dos adultos... Eu sei ler um bocado de coisas, eu sei ler a 
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prancha todinha do meu avô. Mas a minha é meio complicada 

porque as letras são bem pequenininhas e não é preta, preta. 

É bem pequenininha, aí eu pego e vou lendo de um por um. 

(...) A gente vai devagarinho, a gente vai soletrando que é pra 

poder aprender a ler. 

 

No 1º ano do ensino fundamental, as crianças aprendem a identificar e grafar 

as letras cursivas. 
 

Pesquisadora: O que é que vocês não sabiam e a professora 

no 1º ano ensinou?  

Inês: A leitura. 

Paulo: E ler. Eu já sei ler e escrever, já sei fazer meu nome 

completo, já sei fazer de outra letra. 

 
Recordando a experiência do último ano da educação infantil, as crianças 

reconhecem que tinham menos conhecimentos. Às vezes conseguiam ler um 

pouco. Depois de alguns meses cursando o 1º ano, já apresentam um domínio 

maior sobre a leitura.  
 

Paulo: Agora a gente já pode ler um livro desse daí todinho.  

Pesquisadora: Que legal! E vocês acham bom isso?  

Paulo: Só assim a gente aprende mais. 

 

 No terceiro encontro, foi possível observar as crianças por alguns 

instantes em uma situação de contato com livros infantis. Enquanto 

aguardávamos a chegada de Paulo, entreguei a Inês e Tarcísio alguns livros de 

poesias para crianças, manuseados com interesse por elas. Porém, os textos 

não foram lidos, e as crianças se limitaram a observar as ilustrações. 

Ao final do último encontro, adotaram o seguinte posicionamento acerca 

do próprio conhecimento da leitura: 

 
Pesquisadora: Você já está sabendo ler, não é?  

Tarcísio: Eu não.  

Inês: Eu sei ler meu nome completo, já sei ler livro, já sei ler 

tudo, até parede, até céu, até tudo! Eu descubro tudo!  
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Pesquisadora: E Paulo?  

Paulo: Eu também!  

Tarcísio: Eu também descubro tudo!  

 

Nesse trecho, pode-se observar que inicialmente Tarcísio não reconhece que 

sabe ler. Logo em seguida, é contagiado pelo entusiasmo de Inês e Paulo, 

mudando de opinião. Percebe-se, então, a evolução do sentimento das 

crianças acerca da aprendizagem da leitura e da percepção da própria 

capacidade de dominá-la.  

 A discussão feita pelas crianças quanto a esse aspecto indica que elas 

veem a escola como o lugar onde é necessário saber ler, e entendem que  

alcançar essa meta requer esforço pessoal. Além disso, sabem que aprender a 

ler não se reduz a uma atividade mental, pois envolve todo o corpo. É 

importante ter uma postura adequada e ouvir atentamente as instruções dadas 

pela professora. Para Inês, ficar quieta e permanecer atenta à professora são 

condições importantes para aprender a ler. 

Entre os sentimentos identificados em torno do ler  no primeiro 

encontro realizado com as crianças predominaram os de tonalidade 

desagradável. As crianças se mostraram retraídas e desacreditadas de sua 

capacidade de aprender. Mesmo quando a leitura foi mencionada por elas 

como uma das atividades de sua preferência, as justificativas não foram 

convincentes. Os sentimentos expressos por meio de suas falas foram 

sobretudo  incapacidade e desânimo. O sentimento de tonalidade agradável 

mais evidente foi a confiança em relação à família, que oferece um aconchego 

nos primeiros contatos da criança com a leitura.  

Conforme o meio no qual a criança se encontra, os sentimentos 

apresentam diferentes tonalidades. Essa questão nos remete ao que Wallon 

(1986) afirma a respeito dos diferentes tipos de meio. Quanto à aprendizagem 

da leitura, o contexto familiar permite um comportamento diferente do vivido no 

meio escolar. No caso dos depoimentos trazidos pelos participantes desta 

pesquisa, o meio familiar apresenta estímulos para que a criança aprenda a ler, 

sem apresentar exigências em demasia, o que contribui para tornar o processo 

de aprendizagem mais agradável.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 A partir deste estudo, foi possível concluir que no período de ingresso no 

1º ano do ensino fundamental predominam nas crianças os sentimentos de 

tonalidade desagradável, como o desânimo e a tristeza. Elas não são 

preparadas para atender as exigências da nova etapa de ensino, e o fato de 

assumir maiores responsabilidades lhes causa impacto. Desse modo, elas 

preferem a liberdade que tinham na educação infantil e que têm no ambiente 

da própria casa, onde podem brincar e descansar sem precisar se submeter 

constantemente às determinações dos adultos.     

O material e o espaço físico da escola são aspectos que fazem vir à tona 

alguns desejos das crianças que, devido às condições reais oferecidas pela 

escola, não podem ser realizados. Embora elas não exponham isso de forma 

clara, fica implícito que elas gostariam de ter mais brinquedos à sua disposição, 

bem como mais espaço para se movimentar na área externa da escola.  

A professora tem um papel muito importante ao longo de toda a trajetória 

vivida pelas crianças. Durante o ano, a visão das crianças a respeito dela sofre 

mudanças. Se no começo a professora é vista como “brava” e “chata”, no final 

do ano as crianças chegam a justificar algumas de suas ações, defendendo-a. 

Identficam as regras estabelecidas por ela, reconhecendo sua autoridade.   

Embora não tenham recebido preparação para ingressar no ensino 

fundamental, as crianças compreendem as expectativas dos adultos, sobretudo 

da sua família, em torno da aprendizagem da leitura na nova etapa. No início 

do ano, essa questão aparece para as crianças de forma vaga. Mais tarde, elas 

começam a reconhecer a aquisição da leitura como um processo, que cada um 

realiza em ritmo próprio. Quando se aproxima o final do ano letivo, elas se 

consideram aptas a ler, embora esta seja uma habilidade ainda em construção. 

 Em suas experiências, as crianças têm uma complexidade de 

sentimentos que muitas vezes não são percebidos pelo adulto. Dar atenção 

aos sentimentos expressos por elas nos ajuda a compreender melhor o que 

lhes afeta, ajudando a contribuir para o seu bem estar no ambiente escolar.   
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ANEXO I - CARTA DE INFORMAÇÃO AO SUJEITO DE PESQUISA 
 

O presente trabalho se propõe a estudar o que pensam e sentem as 

crianças ao ingressar no 1º ano do Ensino Fundamental de nove anos. Os 

dados para o estudo serão coletados através de uma entrevista realizada com 

grupos compostos por quatro alunos da rede municipal de ensino na cidade de 

Garanhuns. A entrevista será realizada pela pesquisadora responsável na sala 

de leitura da escola freqüentada pelas crianças. Este material será 

posteriormente analisado sendo resguardado o nome dos participantes, bem 

como a identificação do local da coleta de dados. A divulgação do trabalho terá 

finalidade acadêmica, esperando contribuir para um maior conhecimento do 

tema estudado. Aos participantes cabe o direito de retirar-se do estudo a 

qualquer momento, sem prejuízo algum. Os dados coletados serão utilizados 

na dissertação de Mestrado da pedagoga Ludmila Passos Abreu, aluna do 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Psicologia da Educação 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.  

 
 
_________________________________________ 
                LUDMILA PASSOS ABREU 
                                Pesquisadora 
 
 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Pelo presente instrumento, que atende às exigências legais, o(a) 

senhor(a) _______________________________________________________, 

responsável por ________________________________________________, 



após leitura da CARTA DE INFORMAÇÃO AO SUJEITO DA PESQUISA, 

ciente dos procedimentos aos quais será submetida a criança acima referida, 

não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e do explicado, firma seu 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO de concordância com a 

participação da criança na pesquisa proposta.  

 Fica claro que o responsável pelo sujeito de pesquisa ou seu 

representante legal podem, a qualquer momento, retirar seu 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar do estudo 

e fica ciente que todo trabalho realizado torna-se informação confidencial, 

guardada por força do sigilo profissional.  

 

________________________________________ 
                            Local e data 
                       
 
__________________________________________________ 
Assinatura do responsável ou seu representante legal 
CPF:  



ANEXO II - ROTEIRO DE QUESTÕES PARA PRODUÇÃO DE INFORMAÇÃO 
 

 
1. Como era a escola no ano passado? O que vocês gostavam mais? O que 
vocês gostavam menos? 
 
2. Alguém falou para vocês alguma coisa sobre como seria este ano? 
 
3. E como vocês acham que vai ser esse ano na escola? 
 
4. O que vocês acham que vão aprender com a professora de vocês? 
 
5. Como é chegar na escola todo dia? 
 
6. Vocês gostam do recreio? É igual ao do ano passado? 
 
7.  Quem quer me contar alguma coisa sobre a escola? 



ANEXO III – SÍNTESE DOS ENCONTROS REALIZADOS COM AS 
CRIANÇAS 
 
Primeiro encontro 

 

O primeiro encontro com as crianças aconteceu no dia 12 de fevereiro 

de 2009, na primeira semana do ano letivo. O ambiente escolhido para a 

atividade foi a sala de leitura da escola, por ser um lugar reservado, o que 

ajudou a evitar interferências externas. Aguardei os alunos nesse ambiente, 

enquanto a coordenadora pedagógica foi buscá-los na sala de aula. Em 

seguida, as crianças foram brevemente apresentadas a mim, e a coordenadora 

explicou o motivo de minha presença na escola, solicitando a ajuda do grupo 

na realização da minha pesquisa.   

Nesse primeiro contato, as crianças demonstraram certa timidez. Porém, 

passados os primeiros minutos, enquanto todos permaneceram quietos, Paulo 

se destacou por sua vivacidade. Logo se interessou pelo gravador colocado 

sobre a mesa, imaginando ser um aparelho de telefone celular. Depois, 

preocupou-se com a interferência do barulho do ventilador na gravação. Sugeri 

que desligássemos o aparelho, e o grupo concordou.    

Logo em seguida, a coordenadora se retirou da sala, onde eu permaneci 

com as crianças. Com o objetivo de criar uma relação mais próxima com elas, 

dirigi-lhes algumas questões simples, procurando saber se já estudavam na 

escola no ano anterior e se todos pertenciam a uma mesma turma. Falei sobre 

o desenho que gostaria que elas fizessem e todas mostraram interesse pela 

atividade. Distribuí o material a ser usado: lápis de cor, lápis de cera, lápis 

hidrocor e uma folha de papel sulfite para cada uma. Paulo admirou-se da 

possibilidade de usar lápis hidrocor e ficou entusiasmado.  

Pedi que tentassem descobrir o tema do desenho que eu lhes pediria 

para fazer. Elas deram palpites, dizendo que poderia ser um boneco ou uma 

boneca. Finalmente, pedi que desenhassem como é estudar no 1º ano. De 

imediato as crianças expuseram algumas respostas. Edith associou a nova 

etapa de ensino ao uso de livro, Paulo associou à atividade de ler e Inês à de 

escrever. Expressei o interesse em saber como é a sala de aula onde estudam 

as crianças, e Paulo disse ser muito bonita. 



Cada criança definiu os elementos que desenharia, dando continuidade 

à execução da atividade. Tarcísio anunciou que estava desenhando um carro; 

Paulo disse que estava fazendo a escola; Edith falou que estava fazendo a 

casa de Paulo, e logo foi questionada por ele com a alegação de que a colega 

não sabia como era sua casa. Enquanto as crianças faziam comentários sobre 

os desenhos, Inês se manteve concentrada em seu próprio trabalho.  

 A conversa das crianças também girou em torno dos materiais que 

estavam à sua disposição. A partir daí, aproveitei para tratar de materiais que 

as crianças utilizam na sala de aula. Ao ingressar no universo da sala, 

espontaneamente as crianças começaram a fazer comentários sobre a 

professora. Elas se queixaram da necessidade de cumprir as regras 

estabelecidas pela professora, que por vezes vão de encontro ao que elas 

desejam fazer. Um exemplo mencionado foi o ato de correr. Segundo as 

crianças, essa é uma das atividades que elas gostam de fazer e que não é 

permitida pela professora. Apesar da regra não lhes ser agradável, as próprias 

crianças a justificam, reconhecendo que ao correr estão sujeitas a se 

machucar. Em seguida, as crianças reconheceram ainda que desobedecem a 

professora, faltando com o cumprimento da regra.  

 Nesses casos, a professora repreende os alunos, procurando levá-los a 

se corrigir. As crianças denominam essas repreensões de “brigas”. Embora 

pareça desagradável para as crianças viver esses momentos, elas os vêem 

como parte do cotidiano escolar., 

 Durante a conversa, as crianças alternaram o conteúdo de suas falas 

entre a produção dos desenhos e as questões diretamente relacionadas com o 

ingresso no 1º ano do ensino fundamental. Algumas vezes o assunto foi 

desviado, e então a pesquisadora fez intervenções para redirecionar a 

conversa, retomando seu foco. 



Segundo encontro 
 

O segundo encontro com as crianças ocorreu seis meses depois, no dia 

12 de agosto de 2009. Ao chegar à escola, fui informada pela coordenadora 

pedagógica que uma das participantes, Edith, tinha sido transferida para outra 

escola; outro, Paulo, pertencia então ao turno da tarde. Quanto a Edith, já não 

havia possibilidade de contar com sua participação. No caso de Paulo, a 

coordenadora pedagógica o convidou para ir à escola naquela manhã. Assim, o 

novo encontro com as crianças aconteceu com um grupo menor, e o estudo 

seguiu com três participantes.  

 Enquanto aguardava a chegada de Paulo, dirigi-me à sala de leitura com 

Inês e Tarcísio. Iniciamos uma conversa informal antes de realizar a atividade 

de aquecimento. A princípio, as crianças expressaram timidez, mas logo depois 

começaram a se colocar, falando sobre suas histórias preferidas. Tarcísio 

relatou como foram suas férias e Inês predominou na cena, falando a maior 

parte do tempo, sobretudo a respeito da configuração de sua família e da 

relação de seus membros com o hábito de ler. 

 Em seguida, as crianças passaram a conversar sobre as atividades 

vivenciadas na escola, com foco na sala de aula. Mencionaram ligeiramente a 

ajuda que recebem da família para fazer as tarefas de casa. Trataram ainda de 

outros aspectos, como a apresentação musical da banda do Exército, ocorrida 

no dia anterior, em comemoração ao dis do estudante.  

 Relataram o que aprenderam no 1º ano até então, mencionando a 

leitura, escrita, contagem e registro dos números. Depois falaram sobre as 

brincadeiras que gostam de fazer na escola. Ao final, já ansiosos para ir para o 

recreio, as crianças encaminharam o encerramento da conversa, pedindo para 

ouvir a gravação,  



Terceiro encontro 
   

 O terceiro encontro com as crianças foi realizado no dia 2 de outubro de 

2009. Os alunos já estavam se organizando em fila para se dirigir à sala de 

aula. Me dirigi à secretaria da escola, onde estavam a coordenadora 

pedagógica, a secretária e a professora do 1º ano. Cumprimentei-as e fui bem 

recebida. Logo os alunos que estavam reunidos no pátio começaram a se 

encaminhar para a sala. A professora interceptou Tarcísio, e eu o 

cumprimentei. Depois veio Inês, que colocou o braço sobre o ombro de 

Tarcísio. A mãe de Inês, que estava sentada no pátio, se aproximou para 

perguntar se a filha estava conversando muito. A professora disse que não, e 

explicou que eu conversaria mais uma vez com os alunos. A professora seguiu 

para a sala de aula e eu segui com as duas crianças para a sala de leitura.  

Chegando lá, cuidei de arrumar o espaço, desocupando uma das 

mesas. As crianças se entreolhavam, demonstrando certa timidez. Enquanto 

arrumava, expliquei a elas que íamos esperar por Paulo, que logo chegaria. 

Propus que os dois escolhessem um dos livros que eu havia levado para ver 

enquanto esperavam.  

Inês escolheu a história de “João e o pé-de-feijão” e Tarcísio escolheu 

“O três porquinhos”. Conversamos um pouco sobre as histórias, sobretudo a 

escolhida por Inês. Vendo as ilustrações, eles recordaram os principais fatos do 

conto e se mostraram cada vez mais à vontade.  

Depois me propus a ler alguns poemas – também dos livros que havia 

levado. Eles ouviram atentamente e comentaram as ilustrações, expressando 

suas opiniões e rindo. Estávamos realizando essas leituras quando a mãe de 

Paulo o trouxe para a sala. Agradeci a ela por tê-lo trazido fora do horário de 

aula. Ela disse que seu filho gostava de participar daqueles momentos, e que 

se mostrou animado desde o dia anterior. Combinamos o horário em que a 

mãe deveria vir buscá-lo, e Paulo juntou-se aos dois colegas. Para testarmos 

juntos o gravador, li mais uma poesia, e escutamos juntos. As crianças riram, e 

demos início à atividade planejada.  

  Expliquei ao grupo que gostaria que fizessem um desenho da sala de 

aula onde estudam, colocando tudo o que há nela. Como exemplo, usei a sala 

de leitura, mencionando junto com as crianças os elementos que faziam parte 



de seu mobiliário e decoração. Por si mesmas, as crianças se organizaram, 

definindo os itens que cada uma iria desenhar.  

 Desde o momento da elaboração do desenho, alguns elementos 

significativos foram mencionados por elas: a professora, os limites impostos 

pelas condições físicas da escola, o material disponível em sala de aula. 

Quando o desenho já estava avançado, Inês lembrou-se que faltava registrar 

as crianças que estudam na sala.  

 As crianças falaram ainda sobre o momento em que precisam acordar 

para ir à escola, relatando como é desagradável para elas ter que levantar 

cedo.  Quando se aproximava o final da conversa, as crianças recordaram com 

entusiasmo histórias contadas pela professora. Encerrando o encontro, 

ouvimos juntos um trecho da gravação, que divertiu as crianças. 

 

 



ANEXO IV - DESENHO ELABORADO POR INÊS NO PRIMEIRO ENCONTRO 
(12/02/09) 
 



ANEXO V - DESENHO ELABORADO POR PAULO NO PRIMEIRO 
ENCONTRO (12/02/09) 
 
    



ANEXO VI - DESENHO ELABORADO POR TARCÍSIO NO PRIMEIRO 
ENCONTRO (12/02/09) 
 
 
 
 
 
 



ANEXO VII – DESENHO ELABORADO COLETIVAMENTE PELAS 
CRIANÇAS NO SEGUNDO ENCONTRO (12/08/09) 
 

 



ANEXO VIII – DESENHO ELABORADO COLETIVAMENTE PELAS 
CRIANÇAS NO TERCEIRO ENCONTRO (02/10/09) 

 
 

 

 
 


