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RESUMO

 

Uma das mudanças mais recentes no campo das políticas públicas para a educação no Brasil 

inseriu  as  crianças  de  seis  anos  no  primeiro  ano  da  escolaridade  obrigatória,  o  que  se 

caracterizou como uma conquista no campo do direito à educação. Entendemos, porém, que 

é no âmbito das práticas pedagógicas que esse direito pode ser garantido, por isso optamos 

pela  perspectiva  etnográfica dos  estudos  sobre  letramento, como  perspectiva  teórico-

metodológica  fundante  deste  estudo. Buscamos  conhecer  práticas  de  alfabetização  e 

letramento desenvolvidas em turmas do 1º ano deste “novo” EF, em um município mineiro, 

a  partir  de  relatos  de  professoras  e  da  análise  de  uma  prática  pedagógica.  Para  tanto, 

dialogamos com autores como Green, Dixon e Zaharlick (2005), Street (1984, 1993, 2001, 

2003,  2009),  Castanheira,  Green e Dixon  (2007),  Kleimam  (1995),  Soares (1998),  Rojo 

(2009)  e  Macedo  (2005,  2010),  entre  outros.  Evidenciamos uma  tensão  entre ensinar  o 

código  e  trabalhar  com  textos  de  circulação  social.  No  entanto,  foi  possível  notar  a 

predominância da concepção de letramento autônomo, proposta por Street (1984), pois não 

observamos  que  essas  professoras  desenvolvam  atividades  de  compreensão  acerca  das 

características dos gêneros textuais trabalhados e nem a possibilidade de produção escrita 

desses gêneros. Ademais, o livro literário não é visto pelas docentes como fundamental nos 

processos de alfabetização e letramento e excluído  daquilo  que elas denominam trabalho 

com gêneros. Finalmente, o LD não é explorado, predominando a utilização de atividades 

mimeografadas,  retiradas  de  coleções  para  alfabetizar,  como  principal  ferramenta  no 

trabalho com a leitura e a escrita. Concluímos que a voz dos cadernos do CEALE é uma voz 

acentuada nos discursos das docentes, configurando-se como a principal via de apropriação 

dessa  política  por parte  do  grupo de professoras  que compuseram a  pesquisa.  Notamos, 

ainda, que essa apropriação centra-se no viés da avaliação, fato que se relaciona diretamente 

à conjuntura atual do sistema educacional brasileiro,  marcado por avaliações oficiais,  que 

tanto tem impactado as práticas pedagógicas, em todos os níveis de ensino. 

Palavras-chave: EF de  nove  anos,  letramento,  CEALE,  avaliações  oficiais,  perspectiva 

etnográfica. 



ABSTRACT

One of the most recent changes in terms of public  policy for education in Brazil,  allowing 

children entering at the age of six in the elementary school, which was characterized as an 

achievement  in  terms  of  education  rights.  We  understand,  however,  that   is  within  the 

pedagogical practices that this right can be guaranteed, so we chose the ethnographic studies 

of literacy as  foundational  theoretical-methodological  perspective  of this  study.  We  are 

trying  to find  out literacy practices  and literacy classes  developed by elementary school 

students of this"new" EF in the countryside of Minas Gerais, from reports of teachers and an 

analysis of pedagogic practice.  Thus, we dialogue with authors such as Green, Dixon and 

Zaharlick,  (2005),  Street (1984,  1993, 2001, 2003, 2009), Castanheira,  Green and Dixon 

(2007),  Kleimam (1995),  Soares (1998),  Rojo  (2009) and  Macedo  (2005, 2010),  among 

others. We reinforce a tension between teaching the written code and working with the texts 

of social circulation. However, it wasn´t possible to capture the dominance of the concept of 

literacy  as  proposed  by  Street  (1984),  because  we  did  not  observe  that  these  teachers 

develop understanding activities of textual features of worked genres nor the possibility of 

producing writing of these genres. Moreover, the literary book hasn’t been seen as essential 

by teachers of literacy and it has been excluded from what they call work with genres and 

finally,  the  textbook  is  not  used  by  the  teachers,  who  chose  mimeographed  texts  and 

activities, drawn from literacy collections to teach as a major tool in working with reading 

and writing.  We conclude that the voice of textbooks of CEALE is a strong voice in the 

 teacher’s speech, setting the main way of ownership of this policy by the group of teachers 

who made the research. Furthermore,  we observed that this appropriation focuses on the 

evaluation, a fact that is directly related to the current situation in the Brazilian educational 

system, pronounced by official ratings, which have been impacted both teaching practices at 

all levels of education.

Keywords: nine years of EF, literacy, CEALE, official evaluations, ethnographic 

perspective.
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APRESENTAÇÃO

“A ostra, para fazer uma pérola, precisa  ter dentro de si um 
grão de areia que a faça sofrer. Sofrendo,  a ostra diz para si 
mesma: ‘Preciso envolver essa areia pontuda que me machuca 
com uma esfera  lisa  que lhe tire as pontas...’ Ostras felizes 
não fazem pérolas... Pessoas felizes não sentem a necessidade 
de  criar.  O  ato  criador,  seja  na  ciência  ou  na  arte,  surge 
sempre de uma dor.”

Rubem Alves (2008)

Considerando minha  trajetória  profissional  e acadêmica  e os desafios  vivenciados 

nesses contextos, apresento, neste primeiro momento, como se deu a minha opção por esta 

pesquisa de mestrado, tendo como tema a ampliação do Ensino Fundamental (EF) de oito 

para nove anos.

Partindo  do pressuposto de que “o  ato criador,  seja  na  ciência  ou na  arte,  surge 

sempre de uma dor”, conforme nos coloca Rubem Alves no trecho acima, esta escolha se 

relaciona  primeiramente  com  as  angústias  vividas  ao  longo  da  minha  experiência 

profissional  de  quase  dez anos  de magistério  nos anos  iniciais  do  EF e,  depois,  com a 

experiência em pesquisa na graduação.

Desde muito cedo, tinha como objetivo me tornar professora. Esse objetivo levou-me 

a cursar, no ano 2000, o Curso Normal – Magistério de 1º Grau – logo depois que concluí o 

Ensino  Médio  (EM).  O  Curso  Normal,  com duração  de um ano,  em pouco tempo,  me 

habilitaria  a  atuar  como professora,  e eu logo poderia  começar  a trabalhar.  E foi o que 

aconteceu. Minha primeira experiência se deu numa turma de 4ª série, hoje 5º ano do EF, na 

Rede Municipal  de Ensino  de Tiradentes (RMT) – Minas  Gerais  (MG), onde ainda atuo 

como professora. 

Impulsionada pela Lei nº 9.394, de 1996, que regulamenta as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), mais especificamente pelo seu artigo 62, que trata da formação 

dos docentes da Educação Infantil (EI) e séries iniciais: “a formação desses profissionais far-

se-á em nível  superior,  em curso de licenciatura de graduação plena  em universidades e 

institutos superiores de educação, admitida,  como formação  mínima  para o  exercício  do 

magistério  na  educação  infantil  e  nas  quatro primeiras  séries  do  ensino  fundamental,  a 

oferecida em nível médio na modalidade normal” (BRASIL, 1996), e pelo próprio objetivo 

de  aprimorar  a  minha  prática  pedagógica,  senti-me  motivada  a  ingressar  em um curso 
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superior o mais rápido possível.

O  Plano  Decenal  de  Educação,  do  governo  Fernando  Henrique  Cardoso  (FHC), 

estabeleceu que, para o atendimento às exigências do artigo 62 da LDB, o prazo máximo 

para os educadores adquirirem essa formação seria  o ano de 2007, o que aligeirou ainda 

mais essa minha busca.  Ora, eu entendi que, até 2007, eu e muitas outras professoras na 

mesma situação em que eu me encontrava, lecionando apenas com o curso de nível médio, 

teríamos que concluir o 3º grau de escolaridade. 

Essa decisão do governo FHC provocou uma busca desenfreada  dos profissionais 

desse segmento da educação pela formação em nível superior em todo o país, cuja realização 

poderia  dar-se  de  várias  maneiras,  em cursos oferecidos  a  distância  ou presenciais.  Na 

primeira  modalidade,  enquadram-se os cursos oferecidos  pelos  Estados,  como  o Projeto 

Veredas, do Governo de Minas Gerais, e o PROFORMAR, criado pela Universidade Federal 

de Ouro Preto (UFOP), com número de vagas  limitado e destinado  a professoras que já 

atuavam. Já no segundo caso, destaco os cursos de Pedagogia já existentes nas universidades 

federais e particulares e os Cursos Normais Superiores, criados pelos Institutos Superiores 

de Educação (ISEs) particulares, como espaços privilegiados para a manutenção de cursos e 

programas destinados à formação inicial de tais professores. 

Quase todas as minhas colegas, também professoras na RMT, optaram pelo Curso 

Normal  Superior,  que seria  oferecido, no  nosso município,  pela  Universidade  Presidente 

Antônio Carlos (UNIPAC), universidade particular.  Eu optei pelo curso de Pedagogia da 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), onde comecei, então, minha graduação, o 

tão cobiçado 3º Grau, no ano de 2003. 

No  decorrer  da  minha  formação  acadêmica  na  UFSJ,  tive  contato com diversas 

disciplinas  teóricas  e  práticas  e  fui  conjugando  essa  formação  com  outros  cursos  de 

formação  continuada  oferecidos  pelo  município.  Um  desses  cursos,  o  Programa  de 

Formação  de  Professores  Alfabetizadores  (PROFA),  me  chamou  muito  a  atenção,  por 

apresentar  novas  teorias  e  metodologias  que  subsidiavam  a  complexidade  do  ato  de 

alfabetizar. E eu, mesmo sem experiência ainda em ensinar às crianças a leitura e a escrita, 

me identifiquei bastante com a temática. 

Na graduação, no ano de 2005, tive a oportunidade de fazer parte de um programa de 

pesquisa  com foco  de  interesse  nas  práticas  escolares  de  alfabetização  e  letramento  no 

primeiro  ciclo.  Fui  bolsista  do  Conselho  Nacional  de  Desenvolvimento  Científico  e 

Tecnológico (CNPq) por dois anos e desenvolvi uma pesquisa numa turma de Fase I, com 

crianças de sete anos,  hoje  integrantes do 2º ano do EF, com o objetivo de investigar os 
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processos  de  apropriação,  pelos  professores,  das  novas  concepções  de  ensino  e 

aprendizagem, de alfabetização e letramento, presentes no discurso oficial, representado, por 

exemplo, pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e pelos programas de formação 

continuada,  como  o  PROFA,  que trazia  no  bojo  de sua  proposta algumas  dessas  novas 

concepções.

Posto isso, nessa época, eu estava envolvida no mínimo em três esferas específicas, 

mas  que,  ao mesmo  tempo,  se relacionavam:  na sala  de aula,  atuando como professora 

alfabetizadora;  na  RMT,  participando  de  processos  de  formação  continuada;  e  na 

Universidade, como aluna e como pesquisadora. Nesse contexto, tive contato com colegas 

professoras: algumas já  experientes, outras em início  de formação e outras que ainda não 

tinham atuado. Tive contato também com professoras que, como eu, já atuavam e buscavam 

constantemente aprimorar suas práticas pedagógicas. 

Assim,  fui  percebendo  e  vivenciando  as  inquietações,  as  dificuldades,  as 

incompreensões e as indignações dessas profissionais, sobretudo ao longo dos últimos anos, 

nos quais  o Brasil tem vivenciado uma realidade de constantes mudanças. Quanto a novos 

referenciais  teóricos,  merecem destaque as discussões de Ferreiro e Teberosky (1991), no 

campo da psicogênese da língua escrita; as formulações de Vygotsky (1991), sobre ensino e 

aprendizagem  e  o  papel  da  interação  com  o  outro  nos  processos  de  construção  do 

conhecimento; e Kleiman (1995) e Soares (1998), na década de 1990, sobre os processos de 

letramento  e  de  escolarização  da  leitura  e  da  escrita,  reforçando  as  concepções  desses 

conceitos como práticas sociais  contextualizadas.  As políticas  públicas  são marcadas,  por 

exemplo, pela política nacional do Livro Didático (LD) e pelo Programa Nacional do LD 

(PNLD),  pela  implantação  do  ciclo  básico  de  alfabetização  (CBA)  em  MG,  pela 

municipalização de escolas estaduais de EF e pela promoção automática, entre outras, todas 

com implicações consideráveis para o cotidiano escolar.

Uma das mudanças políticas mais recentes e que afeta diretamente a organização e 

estruturação do ensino no país se refere à ampliação da escolaridade obrigatória de oito para 

nove anos, com a inclusão da criança de seis anos no EF, em decorrência da Lei nº 11.274 

(BRASIL,  2006).  Cabe  ressaltar  que MG antecipou-se a essa  Lei e  passou a atender  às 

crianças de seis anos no EF já a partir de 2004. Assim, uma questão que sempre me instigou 

é o  modo  como os professores  se  apropriam de mudanças  como  essa,  que ocorrem no 

sistema educacional brasileiro e que afetam e/ou alteram as práticas de sala de aula.  

Desse modo, o contexto atual coloca em discussão alguns aspectos da escolarização 

inicial,  como a organização curricular para essas crianças, a questão de como o tempo e o 
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espaço são utilizados nas instituições de ensino, o lugar do lúdico nas práticas pedagógicas, 

a  alfabetização  e o letramento.  E é exatamente  desse  último  aspecto que tratamos nesta 

pesquisa.

Como tem se dado a alfabetização dessas crianças de seis anos no EF? A partir de 

quais concepções e pressupostos?  Como as atividades de alfabetização e letramento estão 

sendo  construídas  em turmas,  nas quais,  subentende-se,  já  se consolidou  o ordenamento 

legal  que  trata  da  ampliação  do  EF?  Qual  o  papel  do  livro  didático  de  Letramento  e 

Alfabetização  e/ou  de  outros  impressos  nesse  contexto?  De  que  modo  as  proposições 

teórico-metodológicas em torno do EF de nove anos, da alfabetização e do letramento têm 

influenciado  a prática dos professores? Ainda  que algumas  pesquisas  (MACEDO,  2005; 

ALBUQUERQUE, 2002) busquem compreender as práticas pedagógicas construídas na sala 

de aula, pouco se sabe sobre a forma como os diferentes professores estão implementando 

em suas salas as mudanças que vêm sendo propostas para o EF de nove anos. 

Foi, então, que, por ser alvo dessa realidade e vivenciar  essa “dor”, na perspectiva 

apontada  na  epígrafe  deste  texto,  encontrei  os  parâmetros  que  têm  mobilizado  meus 

interesses  de  pesquisa.  O  que  se  pode  observar  no  discurso  dos  professores  quanto  à 

alfabetização no primeiro  ano do EF de nove anos? Qual a concepção de alfabetização e 

letramento presente em seus discursos e  em suas  práticas na  sala  de aula? Como esses 

discursos, concepções e práticas dialogam com os referenciais a respeito da alfabetização no 

EF de nove anos?

A partir  dessas considerações e da exposição do problema de estudo, os objetivos 

definidos foram os seguintes: 

Geral

 Conhecer  e  analisar  como  os  professores  do  primeiro  ano  do  EF  da  RMT 

apropriaram-se da política de ampliação do EF e que concepções de alfabetização e 

letramento embasam seus discursos e práticas. 

Específicos

 Conhecer práticas de alfabetização e letramento desenvolvidas em turmas do 1º ano 

do EF da RMT a partir de relatos de professoras.

 Conhecer e analisar  uma prática pedagógica de uma turma de 1º ano do EF nesse 

município.

No  item apresentação,  compartilhei  um pouco  da  minha  trajetória  profissional  e 
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acadêmica e a relação desta trajetória com o tema escolhido para a realização desta pesquisa, 

qual seja:  a alfabetização e o letramento no 1º ano do EF de nove anos. Passo, agora, à 

apresentação  sucinta  dos  assuntos  que  serão  abordados  nos  capítulos  seguintes  deste 

trabalho.

 No capítulo 1, procuramos trazer à tona algumas abordagens pertinentes ao tema da 

ampliação do EF no Brasil, identificando principalmente dissertações e teses publicadas com 

essa  temática  a  partir  de  2006  e  também alguns  artigos  e  trabalhos  encontrados,  sem, 

contudo,  pretender  apresentar  uma  ampla  e  robusta  revisão  de  literatura.  No  segundo 

capítulo,  esboçamos uma discussão em torno da questão da educação como um direito  e 

traçamos um apanhado histórico sobre os principais dispositivos legais que culminaram com 

a ampliação do EF para nove anos em âmbito nacional  e no estado de MG. No terceiro 

capítulo,  destacamos  os  encaminhamentos  teórico-metodológicos  que  subsidiaram  a 

consecução do trabalho. Optamos pela perspectiva etnográfica dos New Literacies Studies 

(NLS) como principal aporte. No quarto capítulo, apresentamos as professoras do primeiro 

ano, e suas práticas alfabetizadoras, a partir dos discursos por elas produzidos por meio de 

entrevistas. No último capítulo, apresentamos e analisamos uma dessas práticas. E, por fim, 

tecemos algumas considerações.
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CAPÍTULO 1

ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS: O QUE DIZEM AS PESQUISAS?

 De acordo com o Ministério da Educação (MEC) são dois os objetivos principais da 

ampliação  do  EF para  nove  anos:  oferecer  maiores  oportunidades  de  aprendizagem no 

período de escolarização obrigatória e assegurar que, ingressando mais cedo nos sistemas de 

ensino, as crianças prossigam nos estudos, alcançando maior nível de escolaridade. Ou seja, 

a transição, ou o ingresso  da criança de seis  anos no EF, constituiu  um novo fenômeno 

social, que tem sido alvo de discussões entre diversos estudiosos, uma vez que implantar um 

EF de nove anos requer,  entre outros aspectos,  uma  reorganização pedagógico-curricular 

tanto do EF como da EI. 

Com  o  intuito  de  dimensionar  como  essa  problemática  vem  sendo  tratada  em 

pesquisas  acadêmicas,  partimos  de  um  levantamento  no  banco  de  resumos  de  teses  e 

dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

com  o  objetivo  de  identificar  basicamente  quais  têm  sido  os  questionamentos  mais 

recorrentes, as metodologias adotadas e as contribuições para o debate.  

Para  orientar  a  busca  dos  textos,  definimos  as  seguintes  palavras-chave:  Ensino 

Fundamental de nove anos, ampliação do Ensino Fundamental e a criança de seis anos no 

Ensino Fundamental. A Tabela 1 sintetiza as dissertações e teses encontradas entre 2006 e 

2010. A opção por começar a busca pelo ano de 2006 se deve ao fato de que nesse ano foi 

promulgada  a Lei nº 11.274 (BRASIL,  2006).  Quando  realizamos  esse levantamento,  ao 

final do ano de 2011, não estavam disponíveis  no  site da CAPES os trabalhos publicados 

nesse ano.

Tabela 1 – Dissertações e teses sobre o tema. 

Título do trabalho Ano 
A ampliação do EF para nove anos: questões políticas e curriculares 2006
Crianças de seis anos no Ensino Fundamental: elementos de ciências em escolas rurais 

do município de Três Pontas – MG

2008

Sentidos e significados produzidos pelo professor sobre o EF de nove anos 2008
A ampliação do EF para nove anos: manifestações do Conselho Nacional de Educação 2008
O que é ser criança e viver a infância na escola: a transição da EI para o EF 2008
Construindo sentidos  para a  inclusão das crianças de seis  anos  de idade no  Ensino 

Fundamental de nove anos: um diálogo com professores

2008

EF de nove anos no Distrito Federal: reflexões sobre a inserção de crianças de 6 anos 

no ensino público e atuação docente

2009
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Políticas para a educação obrigatória: o EF com nove anos de duração 2009
Formação continuada de professores dos anos iniciais do EF de nove anos: estudo da 

política de formação implementada pela Secretaria da Educação de Juiz de Fora/MG

2009

A escola de nove anos, características e impactos por meio de representações parentais: 

um estudo na rede municipal de ensino de Araraquara 

2009

Ensino fundamental de nove anos: o que dizem as professoras de primeiro ano? 2009
Direito à educação e ampliação da escolaridade obrigatória em Ponta Grossa 2009
A implantação do EF de nove anos no Estado do Paraná 2009
A criança de seis anos de idade no EF: práticas e perspectivas 2009
A ampliação do EF na escola pública e na escola privada: a experiência de Araraquara 2009
EF de nove anos no município de Uberlândia: implicações no processo de alfabetização 

e letramento

2009

A infância no processo de reorganização curricular do EF de nove anos na escola: um 

estudo de caso

2009

A  implementação  do  EF  de  nove  anos  e  seus  efeitos  para  a  EI:  um estudo  em 

municípios catarinenses

2009

A criança de nove anos no EF: uni duni tê... mais que uma rima, um porquê 2010

Saberes docentes, alfabetização e respeito à infância: a criança de seis anos no EF 2010
EF de nove anos: em busca da legitimação no cotidiano escolar 2010
Professoras  alfabetizadoras  e  o EF de  nove  anos:  concepções  frente  a  infância  e  a 

ludicidade

2010

A aprendizagem e a prática pedagógica no primeiro ano do EF 2010
Tensões contemporâneas no processo de passagem da EI para o EF: um estudo de caso 2010
O EF de nove  anos,  criança e linguagem escrita:  uma reflexão sobre a perspectiva 

histórico-cultural

2010

Ao concluirmos o trabalho de busca por teses e dissertações, percebemos que o tema 

EF com nove  anos  aparece  em número  relevante  apesar  de  se  tratar  de  uma  temática 

relativamente  recente  no  contexto  brasileiro.  Foram encontradas  25  pesquisas,  sendo  a 

maioria delas defendida entre 2009 e 2010. 

Para organizar esses trabalhos, optamos por apresentá-los em grupos que abordassem 

o  tema  sob  a  mesma  perspectiva,  ainda  que  aproximadamente.  Desse  modo,  foram 

identificadas quatro temáticas principais,  a saber: a ampliação da escolaridade obrigatória 

em termos legais e como garantia de um direito, a opinião de professores sobre essa medida, 

o lugar  da infância,  do lúdico  e da brincadeira  nesse novo cenário  e a  atuação docente. 

Buscamos  dialogar  também  com  alguns  artigos  e  trabalhos  que  tratassem  da  mesma 

temática. 

Foi possível notar que a primeira dissertação de mestrado com esse tema, defendida 

por Rohden (2006) e intitulada “A ampliação do EF para nove anos: questões políticas e 

curriculares” discute a expectativa de gestores do sistema municipal de ensino de Curitiba e 

região metropolitana sobre as implicações, em termos políticos e pedagógicos, do novo EF 
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com nove anos de obrigatoriedade, que começava a ser discutido e implementado em alguns 

Estados  brasileiros.  A autora  realizou  uma  pesquisa  de  cunho  qualitativo,  por  meio  de 

entrevistas  com os sujeitos envolvidos,  que  evidenciaram uma expectativa positiva  com 

relação a essa política afirmativa para a educação no Brasil. Para os gestores entrevistados 

nessa pesquisa, e nessa época, a ampliação do EF contribuiria para uma melhoria evidente 

no resultado da educação e na qualidade do ensino no país.

 Em trabalho intitulado “A ampliação  do EF para nove anos: um estudo sobre as 

manifestações  do  Conselho  Nacional  de  Educação”,  Abbiati  (2008)  busca  responder  à 

questão:  como  o  Conselho  Nacional  de  Educação  (CNE)  se  manifesta  diante  das 

necessidades  administrativas  e  pedagógicas  que  a  ampliação  da  duração  do  EF gerou? 

Assim,  pela  análise  de  documentos  legais  referentes  à  ampliação,  o  trabalho  também 

apresenta um retrospecto histórico sobre a escolaridade obrigatória no Brasil e, em seguida, 

as leis  federais e as manifestações do CNE sobre o EF de nove anos. Nas análises,  foram 

consideradas as iniciativas do CNE, os relatores e os assuntos tratados e não tratados nesse 

contexto.

Souza (2009) analisa a proposta de formação continuada para o EF de nove anos, 

oferecida pelo Departamento de Ações Pedagógicas da Secretaria de Educação de Juiz de 

Fora – DEAP/SE/JF/MG.  Em pesquisa qualitativa,  baseada na análise  de documentos do 

DEAP/SE/JF e em entrevistas semiestruturadas, realizadas com os sujeitos envolvidos nessa 

política  de  formação,  a  pesquisadora  ressalta  a  troca  de  experiência  e  a  construção  do 

conhecimento coletivo como uma nova “cultura” que se instala nos cursos de formação. E 

ainda que, para o sucesso num curso de formação continuada, é necessária consonância entre 

os objetivos dos docentes e a dinâmica adotada pelos formadores. 

Magalhães (2008) busca estabelecer modos de se trabalhar no sentido do avanço dos 

conhecimentos relacionados às ciências da natureza numa situação específica.  Na pesquisa 

“Crianças de seis anos no Ensino Fundamental: elementos de ciências em escolas rurais do 

município  de  Três  Pontas  –  MG”,  a  autora  realizou  dois  encontros  com crianças  não-

alfabetizadas  que  vivem  na  zona  rural  de  Três  Pontas  e  frequentavam  a  então  Fase 

Introdutória  (atual 1º ano  do EF).  No primeiro  encontro, as crianças  foram motivadas  a 

relatar o que gostavam de fazer, como brincavam etc. No segundo, foi ministrada uma aula a 

partir  do  que  as  crianças  expressaram  no  primeiro  encontro.  Foi  possível  evidenciar 

conhecimentos trazidos pelas crianças e detectar avanços em relação a esses conhecimentos. 

No  estudo  “A  escola  de  nove  anos,  características  e  impactos  por  meio  de 

representações parentais: um estudo na Rede Municipal de Ensino de Araraquara”, Fontes 
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(2009) pauta-se nos conceitos de capitais econômico, cultural, social e simbólico e de espaço 

e campo social  de Bourdieu,  para compreender  os impactos da política  de ampliação da 

escolaridade  obrigatória  em Araraquara sobre as expectativas  e  estratégias  dos pais  com 

filhos  com idades  entre  cinco  e  seis  anos.  A  pesquisa  foi  realizada  mediante  análise 

documental e por meio de entrevistas semiestruturadas com as famílias,  com o objetivo de 

ampliar os conhecimentos sobre as questões que envolvem a implantação de ações políticas 

locais.  As  representações  das  famílias  indicam  que  as  novas  medidas  educacionais 

repercutiram de modo diferenciado sobre as expectativas dos pais, sendo alguns capazes de 

manifestar suas apreciações e críticas sobre alguns aspectos que permearam a política.

Em pesquisa  de  cunho  bibliográfico  e  a  partir  das  contribuições  da  Psicologia 

Histórico- Cultural, Poroloniczak (2010) fez um estudo no âmbito das orientações oficiais da 

política educacional para a implantação e implementação do EF de nove anos no Brasil, 

sobretudo nos documentos do governo federal: Orientações Para a Inclusão da Criança de 

Seis Anos de Idade e A Criança de Seis anos, a Linguagem Escrita e o EF de Nove anos 

sobre como as noções de infância, escola, criança e aprendizagem da escrita são concebidas. 

O trabalho destaca a forma eclética e descontínua com que os documentos tratam o tema da 

escrita, o não-aprofundamento de elementos importantes referentes à apropriação da escrita 

pela criança, como o gesto, o desenho e o brincar, e ações e indicações específicas voltadas 

para o 1º ano, com pouca ou nenhuma ênfase à totalidade do EF.

Esses seis trabalhos expostos inicialmente abordaram o tema da ampliação do EF sob 

diferentes  perspectivas,  por  isso  a  opção  por  agrupá-los.  Grosso  modo,  eles  tratam das 

expectativas de pais de alunos e de gestores sobre a ampliação da escolaridade obrigatória, 

das manifestações emanadas do CNE em decorrência da política e das indagações que foram 

acarretadas  por  ela;  da  formação  continuada  para  professores,  necessária  em função  da 

política,  do  ensino  de  ciências  com  crianças  de  seis  anos  no  EF;  e  dos  conceitos  e 

concepções  de  infância,  escola,  criança  e  aprendizagem  da  escrita,  expressos  nos 

documentos  oficiais  que  orientam  a  política.  Esses  estudos  evidenciaram,  entre  outras 

coisas,  um  contexto  de  expectativas  positivas  com  relação  a  essa  complexa  política, 

reconhecendo que essa medida pode trazer melhorias na qualidade do ensino. No entanto, 

elucidam também críticas ou trazem ponderações a esse respeito.

O trabalho desenvolvido por Cruvinel (2009) trata da normatização da ampliação da 

escolaridade obrigatória de oito para nove anos em âmbito nacional e no contexto do estado 

de Minas Gerais entre 2003 e 2008. Em pesquisa documental e bibliográfica, a autora busca 

traçar o caminho legislativo da política educacional brasileira de ampliação da escolaridade 
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obrigatória, com a inserção das crianças de seis anos no EF, na tentativa de compreender os 

sentidos explícitos e implícitos nos textos e documentos que orientam a ampliação do EF. 

Os  resultados  da  pesquisa  apontam  para  ações  ora  conflitantes,  ora  convergentes,  ora 

independentes, mas que reafirmam o jogo de forças, polêmicas e conflitos que permeiam a 

efetivação de políticas como essa.  Contudo, para ela,  a política pode ser considerada um 

avanço na garantia do direito à educação.

Flash (2010) desenvolveu uma pesquisa também sobre o processo de implementação 

do EF com nove anos de duração, porém no município de Ponta Grossa/PR, entre 2001 e 

2008. Seu trabalho,  além de realização de levantamento histórico e estatístico a partir  de 

documentos e registros oficiais disponíveis,  teve como objetivo investigar os efeitos dessa 

política  de  ampliação  da  obrigatoriedade  escolar  na  vida  dos  cidadãos  do  município 

investigado,  traçando  a vinculação  existente  entre  a  política  educacional  municipal  e  as 

influências  e  determinações  sociais,  políticas  e  históricas  mais  amplas  e  visando  a 

demonstrar  o  movimento  dialético  existente  entre  o  particular  e  o  universal.  Para  a 

realização  desse  trabalho,  a  metodologia  utilizada  foi  bastante  ampla  e  diversificada, 

incluindo  acompanhamento  das  discussões  a  respeito  da  ampliação  da  escolaridade 

obrigatória  nos  contextos  municipal,  estadual  e  nacional;  participação  em  audiências 

públicas;  e  aprofundamento  teórico  a  respeito  da  garantia  de  direitos  à  educação,  foco 

privilegiado do trabalho.          As contribuições da pesquisa apontaram, assim como no 

trabalho de Cruvinel (2009), sobretudo, para a compreensão da complexidade da política de 

ampliação da escolaridade obrigatória e como os direitos do cidadão podem ser violados e 

essa violação pode ser considerada, ilusoriamente, como correta e verdadeira, caso não seja 

assegurada às crianças de seis  anos uma educação que contemple as peculiaridades dessa 

faixa etária e os direitos de brincar e aprender. 

Para essas  duas autoras, é necessário  discutir  a educação no campo específico  do 

direito, no intuito de analisar  a ampliação da escolaridade obrigatória no Brasil como um 

avanço, de fato, na conquista da cidadania. Assim, compreende-se que não basta assegurar 

escola para todos e tão somente nos discursos políticos; é questão da ordem do dia que as 

crianças  tenham  acesso,  permanência  e,  sobretudo,  aprendizagem garantidos.  A  história 

mostra, ao longo dos acontecimentos econômicos,  políticos e sociais,  que a educação do 

povo sempre foi relegada  a segundo plano. Ampliar o EF para nove anos é, segundo Flash 

(2010),  sem  dúvida,  um  avanço,  um  passo  importante  na  conquista  de  direitos. 

Principalmente num país onde grande parte das crianças estava fora da escola nessa faixa 

etária,  a  possibilidade  da  escolarização  mais  cedo  pode  contribuir  para  a  conquista  da 
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cidadania.

 Oliveira  (2009),  em trabalho  intitulado  “A implantação  do EF de nove  anos no 

Estado do Paraná”, também analisa o processo de implantação dessa política nesse Estado. 

Por meio da abordagem qualitativa de pesquisa, a autora analisa os documentos legais que 

tratam da ampliação em âmbitos nacional e estadual e realiza  entrevistas com os agentes 

políticos e administrativos locais que participaram das decisões legais ao longo do processo 

de implantação. A pesquisa aponta como principal resultado o descaso de gestores com a 

Constituição Federal (CF) de 1988, que assegura o EF como direito público subjetivo, uma 

vez que as questões de infraestrutura foram consideradas um impedimento ao processo de 

implantação, desconsiderando o que é posto nos documentos que antecedem a ampliação.  

O trabalho  de Silva  (2009) também discutiu  o processo de implementação do EF 

com nove anos  de duração em nove municípios  catarinenses  e  seus possíveis  efeitos na 

educação  infantil.  A  autora  desenvolveu  sua  pesquisa  em  três  etapas:  levantamento 

bibliográfico  e  documental  sobre  o  tema,  realização  de  estudo  piloto  e  realização  de 

pesquisa de campo, que consistiu  na aplicação de questionários,  às vezes complementada 

com visitas e entrevistas a técnicos das secretarias municipais  de educação envolvidas na 

pesquisa. Os resultados indicam que uma série de estratégias administrativas e pedagógicas 

vem sendo  adotada pelos  municípios.  Quanto  à EI,  o  trabalho  aponta para a  ampliação 

pouco significativa  das vagas, antecipação da escolarização das crianças com inclusão de 

crianças com cinco anos de idade no EF e incipiente articulação entre EI e EF, entre outros. 

A autora destaca a política de ampliação do EF como uma política focalizada, que guarda 

potencialidades,  mas  que pode acarretar efeitos indesejáveis  às crianças  de zero a cinco 

anos, que estão incorporadas à EI.

O ingresso obrigatório de todas as crianças brasileiras aos seis anos no EF de nove 

anos é uma conquista; afinal,  efetiva um direito subjetivo de todos os cidadãos: o direito à 

educação. Uma conquista  que, no entanto, impõe novos desafios estruturais e, sobretudo, 

pedagógicos para a área educacional,  pois é no âmbito das práticas pedagógicas que esse 

direito pode ser legitimado. Esses trabalhos não deixam de apontar para as potencialidades 

dessa  política,  ao  mesmo  tempo  em que  retratam até  que  ponto  ela  não  traria  efeitos 

indesejados,  principalmente  às  crianças  que  estão  encontrando,  nas  escolas,  estruturas e 

práticas indesejadas, como essa pesquisa vai indicar.

Os  estudos  de  Araújo  (2008),  Moro  (2008)  e  Capuchinho  (2008)  buscam 

compreender, por meio dos discursos, os sentidos que os professores do 1º ano do EF estão 

construindo para a inclusão das crianças de seis anos nesse segmento da educação básica, 
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como essas  professoras  avaliam a implantação  e  implementação  da política  nacional  de 

ampliação do EF, que conhecimento elas têm sobre a proposta do MEC, suas dificuldades e 

soluções encontradas, principalmente no que se refere ao trabalho pedagógico. A abordagem 

escolhida nos três trabalhos foi qualitativa,  de cunho histórico-cultural,  que compreende o 

homem como ser histórico, constituído nas e pelas relações sociais, com base nos construtos 

teóricos de Vygotsky, Bakhtin e outros autores. 

Por meio de entrevistas com professoras, esses três trabalhos evidenciaram que os 

sentidos construídos para a inclusão das crianças de seis anos no EF foram se constituindo a 

partir  do imaginário  pedagógico  das  professoras,  ou seja,  são  os sentidos  e significados 

produzidos pelos professores no dia a dia que direcionam a sua prática pedagógica.  Essas 

pesquisas desvelam ainda os sentimentos de angústia e frustração das professoras frente as 

mudanças, a centralidade do trabalho pedagógico na alfabetização, a dificuldade de parcerias 

no contexto escolar e o desconhecimento dos documentos oficiais do MEC que orientam o 

trabalho com crianças dessa idade. 

Esses  trabalhos,  que  objetivaram  evidenciar  a  voz  das  professoras,  ressaltam  a 

importância da participação desses sujeitos na gestão de políticas dessa natureza. Para Moro 

(2008),  “mesmo  as  melhores  propostas,  os  melhores  programas,  excelentes  concepções 

pedagógicas, podem não resultar em nada, caso os professores não tenham compreendido ou 

não estejam convencidos a seu respeito e, consequentemente deixem de aderir à inovação 

indicada” (p. 19) 

A  pesquisa  “A  criança  de  seis  anos  no  Ensino  Fundamental:  uni-duni-tê... 

Corporeidade e ludicidade – Mais  que uma rima,  um porquê”, desenvolvida  por Bonfim 

(2010), teve como objetivo investigar qual o espaço destinado à corporeidade e à ludicidade 

na  prática  pedagógica  do  primeiro  ano.  Numa  abordagem  qualitativa,  os  principais 

instrumentos adotados para a coleta de dados foram entrevista e observações com registro 

em caderno de campo. O trabalho  evidencia  que as escolas continuam inadequadas para 

receber a criança de seis anos; que os professores não conhecem a proposta de ampliação do 

ensino  obrigatório,  o que também foi  constatado por Araújo  (2008); e  que é pequena a 

abertura dada às brincadeiras e atividades ludoexpressivas na sala de aula.

O  trabalho  desenvolvido  por  Furtado  (2009)  teve  como  objetivo  caracterizar  a 

inserção de aspectos relacionados à infância no currículo de uma escola de EF de nove anos 

no município de Itajaí/SC. Numa abordagem qualitativa,  a autora se utilizou da análise de 

documentos oficiais  e  escolares,  observação  participante  e  entrevistas  e  constatou que a 

possibilidade  de a infância  vir  a ser o eixo primordial para o debate de uma organização 
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curricular reflete os limites que os profissionais da educação possuem para ampliar  o seu 

conhecimento profissional, bem como as condições de trabalho escolar. No entanto, a autora 

identificou  ações  isoladas  na  escola  que  destacam  a  infância  como  uma  perspectiva 

necessária  para  a  elaboração  de  um  currículo  para  o  EF.  Esse  trabalho  evidencia  a 

necessidade de formação continuada urgente e contínua.

O trabalho de Vargas (2010) teve como foco a história de vida de três professoras no 

contexto de ampliação  do  EF. O objetivo  era compreender  as concepções de infância  e 

práticas lúdicas a partir da produção de autobiografias escritas e entrevistas semiestruturadas 

com as professoras colaboradoras da pesquisa. Essa metodologia possibilitou a compreensão 

da  política  de  ampliação  do  EF  como  potencializadora  da  discussão  sobre  infância  e 

ludicidade, bem como a importância dos documentos oficiais do MEC para um trabalho no 

novo primeiro ano que contemple a perspectiva lúdica.

Amaral  (2008)  defendeu  “O que é ser  criança  e viver  a  infância  na escola:  uma 

análise da transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental numa escola municipal 

de Curitiba”.  Sua pesquisa  teve como objetivo  analisar  as estratégias que as crianças de 

cinco e seis anos constroem, entre elas e com os adultos,  para apropriação dos processos 

educativos. A autora utilizou-se de uma abordagem qualitativa de cunho etnográfico, com 

observação e registro em “diário  de bordo”, numa turma de 1º ano do EF numa escola de 

Curitiba. O marco teórico converge com uma concepção que identifica a criança como um 

sujeito  social,  atuante,  capaz  de  posicionar-se frente  às  experiências  vivenciadas.  Como 

resultado, fica claro o posicionamento das crianças de que o 1º ano do EF de nove anos tem 

exigências em demasia e que na EI o tempo é melhor distribuído e que elas criam estratégias 

individuais e coletivas para exteriorizar sua ludicidade. E ainda reitera-se o entendimento da 

criança como um sujeito social e histórico que produz cultura e nela é produzido.

No trabalho  intitulado  “Tensões  contemporâneas  no  processo de passagem da EI 

para o EF: um estudo de caso”, Neves (2010) examinou como foi vivida a transição de uma 

escola de EI para uma escola de EF por um grupo de crianças de classe média na cidade de 

Belo Horizonte. A autora partiu do pressuposto de que, mesmo em Belo Horizonte, onde o 

processo de ampliação do EF iniciou-se com o advento da chamada Escola Plural, em 1994, 

pouco se sabe sobre as questões postas às professoras, às crianças, às escolas e às famílias  

em relação à transição de concepções e objetivos que prevalecem em ambos os segmentos. 

Numa abordagem etnográfica, com anotações em diário de campo, gravações em vídeo das 

salas  de  aula  e  gravações em áudio  de entrevistas com professoras e  crianças,  a  autora 

acompanhou a trajetória dessas crianças de uma EI para uma escola de EF e evidenciou que 
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“as  crianças,  individual  e  coletivamente,  não  apenas  se  apropriam  dos  significados  do 

mundo  internalizando  valores  e  normas  culturais,  mas  também  contribuem  para  sua 

produção e mudança.”

Esses  últimos  cinco  trabalhos,  apresentados  brevemente,  tiveram  seus  olhares 

voltados para as crianças, para a infância e para o lúdico. Como a criança de seis anos fica 

em meio  a esse contexto de transição, seja  na  escola,  seja  no  currículo?  Quais  são seus 

conhecimentos, seus sentimentos e suas expressões? Qual o lugar da brincadeira e do lúdico 

nas  instituições de EF? Os resultados apontam para esse desafio  que é posto a partir  da 

inserção  dessas  crianças  nesse  novo  contexto.  O  desconhecimento  da  proposta  oficial, 

expressa  nos  documentos  que  orientam  a  implementação  da  política,  por  parte  de 

professores e gestores, pode contribuir para práticas limitadas e contextos inadequados nas 

instituições, com pouco espaço reservado ao lúdico e à brincadeira. Estudiosos da EI e da 

infância destacam a preocupação em não se garantir  à criança de seis anos no EF o que é 

próprio a ela. Esse seria um dos limites dessa política.

O trabalho  desenvolvido  por Zingarelli  (2009) apresentou um estudo comparativo 

entre duas escolas públicas municipais e duas escolas privadas do município de Araraquara. 

A pesquisa buscou compreender os processos de inserção das crianças de seis anos nessas 

duas  realidades,  bem como  a concepção  de  educação  presente  em cada  uma.  A autora 

relacionou  observações  do  cotidiano  escolar,  os  projetos  político-pedagógicos  das 

instituições e os documentos oficiais do MEC e evidenciou que a escola pública sofreu mais 

alterações em decorrência dessa política, como mudanças no espaço físico e na organização 

do tempo, e também alterações na concepção de ensino e aprendizagem, o que não ocorreu 

na  escola  privada,  onde  a  realidade  das  crianças  de  seis  anos  permaneceu  na  mesma 

concepção,  estrutura  e  organização,  constituindo-se  em  uma  mudança  meramente 

burocrática. Segundo a autora, esses fatos repercutiram nos resultados obtidos na aquisição 

do  código  linguístico  pelas  crianças  de  seis  anos,  o  que evidencia  a  necessidade  de  se 

pensarem os efeitos de políticas  educacionais  no processo de ensino  e aprendizagem de 

todas as crianças. 

Em  outra  dissertação  de  mestrado,  Antunes  (2010)  também  fez  um  estudo 

comparativo  entre escola  pública  estadual e  escola  privada  e buscou investigar  quais  as 

possíveis  mudanças impulsionadas no cotidiano  escolar vividas por professores e demais 

sujeitos no exercício da gestão. Quais as concepções dos professores acerca da política de 

ampliação do EF para nove anos? Quais as mudanças ocorridas em âmbitos administrativo, 

físico  e pedagógico? Quais  as  implicações  dessas  mudanças  para  a  prática  pedagógica? 

28



Numa  abordagem  qualitativa  do  tipo  estudo  de  caso,  por  meio  de  entrevistas  com 

professores,  esse  estudo  possibilitou  compreender  como  as  políticas  educacionais  e  as 

intenções  dos  legisladores  saem dos  documentos  para  se  legitimarem  no  dia  a  dia  das 

escolas. Os resultados obtidos apontam para a ausência de subsídios e orientações sobre a 

proposta, o que tem gerado sentimentos de dúvidas,  angústias,  desconforto e insegurança 

entre os professores. Indica ainda a chegada, de forma hierárquica e imposta, da política de 

ampliação, que ainda está em processo de implementação, mas distante de ser legitimada 

nos contextos estudados. As contribuições para o debate se inserem na necessidade de mais 

tempo,  acompanhamento  e avaliações  para a  compreensão  de impactos na  qualidade  da 

educação  e  na  aquisição  de  conhecimentos  como  a  alfabetização  e  o  letramento.  Os 

resultados  obtidos  por  Antunes  (2010)  corroboram  os  resultados  de  Moro  (2008), 

reconhecendo que a legitimação  dessa política se vincula  à atuação docente,  pois  são os 

professores os maiores responsáveis pelas mudanças. 

Em trabalho intitulado “A aprendizagem e a prática pedagógica no 1º ano do EF”, 

Thalita Silva (2010) teve como sujeitos de pesquisa quatro professoras, sendo duas da rede 

privada e duas da rede pública de ensino. Dentre os instrumentos de pesquisa utilizados pela 

autora,  é  possível  destacar a  entrevista  semiestruturada e  a  observação  com registro  em 

diário  de  campo.  Os  resultados  desse  trabalho  ressaltam  o  esforço  governamental  em 

oferecer subsídios teóricos e metodológicos para a atuação docente. No entanto, verificou-se 

que  há  muitos  desafios,  principalmente  com  relação  ao  processo  de  alfabetização  e 

letramento.  A  autora  destaca  que,  para  uma  prática  pedagógica  adequada  e  um ensino 

significativo,  deve  haver  consonância  entre o  trabalho  pedagógico  e as  características  e 

necessidades  das  crianças  a  partir  de concepções que favoreçam o desenvolvimento  e a 

aprendizagem infantil. 

Apesar do caráter contrastivo entre escolas públicas e particulares, que predominou 

nesses  trabalhos,  Zingarelli  (2009),  Antunes (2010) e Thalita  Silva  (2010)  apontam para 

questões também colocadas por outros estudos. Entre elas, destacamos a necessidade de uma 

proposta pedagógica  diferenciada  para  o  atendimento  às  especificidades  e  necessidades 

típicas da faixa etária dos seis anos e a ausência de formação continuada para os professores 

em exercício da função. Ademais, esses estudos sugerem pesquisas que possam apontar para 

o impacto dessa política nos processos de desenvolvimento e aprendizagem das crianças. 

Thalita Silva (2010) indica ainda os desafios que estão sendo colocados para a alfabetização 

e o letramento nesse contexto e a necessidade de acompanhamento desses processos nessa 

nova realidade.
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Mais  um trabalho  identificado  foi desenvolvido  em MG,  por Abreu (2009),  que, 

além  de  se  interessar  pelo  processo  de  implementação  dessa  política,  investigou  as 

transformações conceituais e metodológicas dos processos de alfabetização e letramento nos 

anos  iniciais  numa  escola  de Uberlândia.  Ou  seja,  por  meio  dos  discursos  e  nas  ações 

cotidianas,  alunos e professores revelaram suas práticas,  suas concepções,  seus olhares e 

seus  relacionamentos  com  os  processos  de  alfabetização  e  letramento.  A  principal 

ferramenta  metodológica  adotada  nesse  trabalho  de  cunho  qualitativo  foi  observação 

participante.  Os  resultados  indicaram  alterações  nos  conceitos  envolvidos.  Para  as 

professoras  investigadas,  a  alfabetização  não  é  compreendida  como  processual,  e,  sim, 

desenvolvida num espaço temporal delimitado de acordo com o ano que o aluno frequenta e 

o modo como a formação continuada foi oferecida possibilitou várias interpretações acerca 

da mudança. Os alunos demonstraram uma relação processual e individual com a escrita, o 

que influencia  o uso que se faz cotidianamente dessa habilidade,  ou seja,  alfabetização e 

letramento  como  processos  intrinsecamente  relacionados.  A  escola  é  concebida  como 

mediadora  entre  alunos  e  o  mundo  da  escrita  e  a  ampliação  podem ser  positivos  aos 

processos  de  alfabetização  e  letramento,  porém  falta  formação  docente  para  maiores 

transformações conceituais e metodológicas desses processos. 

Em estudo realizado por Luciliana Silva (2010), a atuação do professor é considerada 

fundamental. Pautada na questão de quais são os saberes requeridos do professor para uma 

prática  alfabetizadora  que  contemple  a  criança  de  seis  anos  com  todas  as  suas 

peculiaridades, a autora investigou duas escolas públicas na cidade de Natal e reconhece a 

ampliação  do EF para nove  anos  como uma conquista  no  âmbito  das  políticas  públicas 

brasileiras para a educação de crianças. No entanto, destaca que a simples antecipação pode 

se  constituir  em  mais  uma  forma  de  exclusão  se  não  forem  garantidas  as  condições 

necessárias para se oferecer uma educação de qualidade e que considere as peculiaridades de 

uma prática pedagógica de alfabetização com crianças mais novas. 

O trabalho desenvolvido por Moya (2009) procura compreender como tem se dado a 

transição  do  EF de  oito  para  nove  anos,  bem como  identificar  elementos  teóricos  que 

permitam  compreender  e  organizar  uma  prática  pedagógica  adequada.  Inicialmente, 

mediante  pesquisa  bibliográfica,  a  autora busca  compreender  as  reformas  normativas  e 

legais que culminaram com a escolaridade obrigatória de nove anos, os documentos oficiais 

que orientam, em termos pedagógicos, o trabalho nos primeiros anos dessa modalidade de 

ensino  e a  teoria  histórico-cultural na busca de elementos referentes ao desenvolvimento 

infantil.  Em seguida,  por  meio  de  entrevistas  com profissionais  da  educação  da  rede 
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municipal de ensino de um município do estado do Paraná, a autora busca compreender e 

analisar  o trabalho pedagógico que vem sendo desenvolvido. A pesquisa evidencia que o 

trabalho  desenvolvido  pelos  professores tem acontecido  sem o apoio  das  orientações do 

MEC,  reforçando  a  necessidade  de  maior  preparação  teórico-metodológica  para  os 

professores que atuam no primeiro ano.

O trabalho de Dantas (2009), com foco na atuação docente com crianças de seis anos 

no  EF,  traz uma  perspectiva  de pesquisa  similar  ao  trabalho  que aqui  apresentamos.  A 

pesquisa  foi desenvolvida  a partir  da perspectiva sociocultural construtivista  por meio  de 

estudo  microetnográfico.  Toma  como  eixo  o  cotidiano  escolar  de  duas  professoras  de 

primeiro  ano  da  rede  pública  de  ensino  do  Distrito  Federal.  Foram  utilizadas  diversas 

ferramentas da etnografia para o desenvolvimento do trabalho em questão: observações das 

rotinas das salas  de aula,  com anotações em cadernos de campo;  registros em vídeo  de 

sequências interativas; e entrevistas semiestruturadas com as professoras das turmas. Com o 

intuito de contribuir para a ressignificação do novo EF e com a formação de professores, os 

resultados desse trabalho apontam para a existência de problemas estruturais, para a precária 

formação dos professores, para a não-mobilização das instituições no sentido de redefinição 

do trabalho pedagógico, para a necessidade de debate no interior das escolas, e revela ainda 

a insegurança dos professores e a grande preocupação com a alfabetização e letramento, 

também apontados nos estudos de Araujo (2008) e Moro (2008). 

Esses quatro últimos trabalhos tiveram foco de interesse na atuação docente, assim 

como a pesquisa  desenvolvida  por nós.  Foram as práticas  dos professores  e o  cotidiano 

escolar  que  se  tornaram objeto  de  estudo.  Essas  pesquisas  ressaltam,  além de  algumas 

questões  já  apontadas  por  outros  trabalhos,  a  inadequação  das  estruturas  físicas  das 

instituições,  a  fragilidade  da  formação  docente  para  lidar  nesse  novo  cenário  e  a 

preocupação com a alfabetização e o letramento das crianças menores. Para Dantas (2009), 

os professores carregam um sentimento de obrigação no trato com a alfabetização, que pode 

se relacionar com uma interpretação equivocada da proposta de ampliação.

Essa breve exposição dos trabalhos encontrados indica que o tema da ampliação do 

EF tem sido alvo de muitas discussões e a partir de diferentes perspectivas. As abordagens 

metodológicas também têm sido diversas: análise documental,  entrevistas, observações em 

contextos  distintos  e  outras.  Alguns  artigos  e  outros trabalhos  também têm discutido  a 

temática e contribuem para fomentar o debate.

Santos e Vieira (2006), por exemplo, discutem o processo de implantação do EF de 

nove anos em Minas Gerais, considerando esse estado pioneiro no ingresso das crianças de 
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seis anos nesse segmento de ensino. As contribuições para o debate colocadas pelas autoras 

giram em torno da necessidade de pesquisas para se construírem posicionamentos mais bem 

fundamentados  sobre  as  questões  educacionais,  sobre  as  consequências  de  uma  medida 

dessa  natureza,  a  longo  prazo,  ainda  mais  se  vinculadas  à  resolução  de  problemas 

funcionais,  como  foi  o  caso  de  Minas  Gerais,  e  sobre  a  importância  de  se  refletir 

constantemente sobre os processos de alfabetização.

Para Gorni (2007), a política de ampliação do EF representa uma tentativa de romper 

com  a  constatação  histórica  de  que  grande  parte  das  alternativas  implantadas  com  a 

pretensão de resolver os problemas de democratização, acesso e permanência do aluno em 

uma escola de qualidade foi suplantada por políticas de caráter econômico e financeiro que 

acabaram preterindo  os aspectos pedagógicos.  A autora parte de pesquisa  realizada  com 

profissionais de Núcleos Regionais de Ensino, Secretarias Municipais de Educação e escolas 

no Paraná, na tentativa de compreender como a proposta de ampliação chegou às escolas 

desse estado e como elas estão se preparando para implantá-la. Evidencia que é necessária 

uma preparação adequada para a implementação dessa política e que pairam muitas dúvidas 

e preocupações sobre se a proposta não se caracterizaria como mais uma mudança política e 

estrutural, podendo, inclusive, prejudicar as crianças. 

A instituição da política de ampliação da escolaridade obrigatória como estratégia de 

integração  social,  considerando  a  relação  tempo  de  escolarização  e  sucesso  escolar  foi 

problematizada por Silva e Scaff (2010). As autoras discutem indicadores de ingresso das 

crianças de seis anos no ensino obrigatório e aspectos da regulamentação da Lei nº 11.274 

(BRASIL,  2006)  pelos  Conselhos  Estaduais  da  Bahia  e  do  Mato  Grosso,  procurando 

apresentar  interfaces  entre  cenários  locais  e  nacionais  e  diretrizes  para  a  organização 

pedagógica. Nesse trabalho, as autoras questionam se a obrigatoriedade da matrícula aos seis 

anos não se trata de mais  uma política  educacional pautada na racionalidade econômica, 

como foi o caso de MG, indicado por Santos e Vieira (2006), priorizando a relação custo-

benefício  ou se  realmente  seria  uma  política  de integração social.  Conclui-se,  como em 

outros estudos já mencionados, que, se, por um lado, a criança pode ter mais  tempo para 

aprender, por outro, a falta de preparo das instituições e sujeitos inseridos nesse contexto 

pode resultar em exclusão precoce.

 Ao mesmo tempo em que o EF ganha um ano a mais, a EI perde um ano na sua 

duração. E as crianças de seis anos? O que elas ganham e o que elas deixam de receber com 

essa medida? Para Kramer (2006), dissociar EI e EF é um equívoco. O desafio que se coloca 

é pensar a instância escola como espaço de formação cultural e as crianças como sujeitos de 
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cultura e história; portanto, sujeitos sociais, quer na EI, quer no EF. A autora destaca ainda 

os desafios que se colocam nesse contexto, como a formação inicial e continuada para os 

profissionais desse segmento. 

Outra discussão centra-se na data corte para a matrícula no EF. Para Saveli (2008), 

“as  controvérsias  estão  centradas  em  dois  posicionamentos:  os  que  são  favoráveis  à 

matrícula  e  à  inclusão,  no  primeiro  ano do EF de nove anos,  das crianças  de seis  anos 

completos ou a completar durante o ano letivo em curso, e aqueles que defendem o corte no 

mês de março” (p. 67) Conforme será indicado no capítulo seguinte,  alguns decretos têm 

regulamentado  esse  aspecto  da  política.  Atualmente,  a  data  corte  para  a  matrícula  das 

crianças de seis anos no EF corresponde ao início do ano letivo, ou seja, ingressam no EF de 

nove anos crianças com seis anos completos até o final do mês de março.

De acordo  com os autores citados,  é  possível  notar  uma  preocupação  acerca do 

impacto dessa medida para as crianças de seis anos, sobretudo no que se refere à garantia de 

uma educação de qualidade e que contemple as peculiaridades dessa faixa etária. Pesquisas 

recentes,  inclusive a que desenvolvemos na Iniciação Científica (ALMEIDA; MACEDO, 

2007), apontam que os professores apresentam, em seus discursos, tendências que dialogam 

com os novos referenciais e que,  na sala de aula,  esses referenciais são reelaborados de 

acordo com os dispositivos do próprio cotidiano escolar. Nossa pesquisa vai indicar que, 

com os referenciais teórico-metodológicos sobre a ampliação do EF, esse diálogo ainda é 

incipiente. 

Para Santos e Vieira (2006), é necessário tratar o ingresso da criança de seis anos no 

EF como  objeto  de  pesquisa,  como fenômeno  a  ser  interrogado na  perspectiva  de uma 

análise  política,  sociológica e pedagógica,  sobretudo sobre os processos de alfabetização. 

Silva  e Scaff  (2010)  também afirmam que as pesquisas  e publicações sobre o tema  não 

permitem  inferências  mais  consistentes  sobre  a  alteração  dos  projetos  e  das  práticas 

pedagógicas. É importante, portanto, tomando o tema, sobretudo no seu prisma pedagógico, 

investigar  e  discutir  de que  maneira  o  professor  que  está  à  frente  desse  processo  vem 

direcionando seu trabalho e conduzindo os processos de alfabetização das crianças de seis 

anos no EF, com o intuito de contribuir para que essa política se efetive com qualidade, com 

a garantia dos direitos da infância e para que esse um ano a mais represente mais tempo de 

fato para a aprendizagem.

O que fica evidente nos trabalhos comentados é que a ampliação do EF de oito para 

nove anos, com a inclusão da criança de seis anos nesse segmento da educação básica, pode 

ser  entendida  como  um avanço  se  considerarmos  a  realidade  da  maioria  das  crianças 
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brasileiras dessa faixa etária, que antes dessa mudança se encontravam fora da sala de aula. 

Como bem apontou Flach (2008), trata-se de uma conquista histórica que pode contribuir, 

sim,  para a conquista  da cidadania.  No entanto,  esses estudos não deixam de evidenciar 

também que assegurar mais um ano de escolaridade não é garantia de aprendizagem e de 

qualidade na educação que é oferecida. É necessária uma série de mudanças e adequações, 

principalmente no que se refere às propostas pedagógicas das escolas para que esse “um ano 

a mais na escola” possa de fato melhorar a qualidade do ensino brasileiro. Mudanças essas 

que,  de  acordo  com  os  estudos  que  acompanharam  o  cotidiano  de  algumas  escolas 

(DANTAS, 2009; MOYA,  2009) e deram voz aos professores (ARAUJO, 2008; MORO, 

2008), não estão acontecendo. 

 Importante destacar também que, apesar de a atuação docente ter sido tomada como 

objeto  de  investigação  e  a  alfabetização  identificada  como  aspecto  central  das  práticas 

pedagógicas  que  têm sido  desenvolvidas,  o  modo  como  esse  complexo  fenômeno  tem 

ocorrido no cotidiano das salas de aulas de 1º ano ainda não foi suficientemente explorado. 

Dessas constatações, decorre a seguinte questão: o que as crianças de seis anos têm feito no 

EF?  Interessou-nos  compreender  como  têm  se  dado  os  processos  de  alfabetização  e 

letramento, partindo do pressuposto de que esses são processos predominantes nas práticas 

pedagógicas do primeiro ano. Como tem sido o trabalho pedagógico com essas crianças que 

agora fazem parte do primeiro  ano do EF no que se refere especificamente à leitura e à 

escrita? Essa foi a questão que nos guiou ao longo do processo de investigação.

No próximo capítulo, julgamos pertinente apresentar o percurso legal que culminou 

com a ampliação do EF para nove anos em caráter nacional a partir  de 2006. Para tanto, 

buscamos discutir brevemente a política de ampliação do EF como um direito e os principais 

dispositivos legais que normatizam a política tanto no Brasil como em MG.

 

CAPÍTULO 2

O ENSINO FUNDAMENTAL COM NOVE ANOS NO BRASIL:

CONSIDERAÇÕES SOBRE A LEGISLAÇÃO

Tratamos aqui da experiência educacional brasileira no final do século XX marcada 

por  inúmeras  mudanças,  diversas  ações,  com  objetivos  e  efeitos  variados,  mas  que, 

sobretudo, refletem a atual organização, estruturação e normatização do ensino no país.  A 
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expansão obrigatória do tempo escolar para nove anos, com o ingresso das crianças aos seis 

anos, não se fez da noite para o dia. Ao contrário, evidencia um longo processo de conflitos 

e  lutas políticas  e  sociais  em prol da escola  pública  no  Brasil,  além de evidenciar  uma 

tendência mundial em que as crianças ingressam na escola obrigatória nessa faixa etária.

De acordo com Freitas  e Biccas  (2009),  o  aparato legal  que instituiu  a educação 

pública no país não é suficiente para a compreensão do emaranhado processo que resultou 

na educação pública que temos atualmente. Assim, compreender os dispositivos legais que 

levaram ao EF com nove anos se faz tão necessário quanto conhecer os processos políticos e 

sociais mais amplos que desencadearam tais dispositivos:

Evidentemente,  a educação pública que temos resulta das leis e do poder 
configurador  que  delas  emana,  mas  também  resulta  das  assimetrias 
políticas entre as pessoas que têm ganhos diferenciados,  entre segmentos 
populacionais  que  se  diversificam  pela  origem,  entre  brancos  e  não-
brancos, entre homens e mulheres, entre adultos e crianças (p. 18). 

No  entanto,  considerando  os  limites  deste  trabalho,  pretendemos  apenas  situar 

brevemente os principais dispositivos legais e normativos que sustentam o atual processo de 

ampliação  do EF no país  e em Minas Gerais.  Optamos pelo termo processo, objetivando 

evidenciar  que,  apesar  da  promulgação  da Lei nº  11.274, em 2006, que dispõe  sobre  a 

obrigatoriedade  do  EF  com  nove  anos  em  âmbito  nacional,  pesquisas  (MORO,  2008; 

ARAÚJO, 2008) apontam para a precariedade da estrutura física das instituições escolares, 

entre outros aspectos, no que tange à adequação necessária ao atendimento à criança de seis 

anos nessa modalidade de ensino. 

Nas últimas décadas, observamos um interesse crescente dos governos em aumentar 

o tempo de duração do ensino obrigatório. Esse interesse pode ser constatado por meio das 

diversas leis que subsidiam a educação brasileira, a começar pela primeira Lei de Diretrizes 

e  Bases  da  Educação  Nacional  –  Lei  nº  4.024  (BRASIL,  1961),  que  estabelece  a 

obrigatoriedade  do  ensino  para quatro anos  de duração.  Depois  disso,  uma  sucessão  de 

outras leis e acordos contribuiu para a configuração que temos hoje: o Acordo de Punta Del 

Este e Santiago, em 1970, que ampliou para seis anos de duração o ensino  para todos os 

brasileiros;  a  Lei  nº  5.692  (BRASIL,  1971),  que  acrescentou  dois  anos  nesse  tempo, 

deixando o ensino obrigatório com oito anos; a Lei nº 9.394 (BRASIL, 1996), que sinalizou 

para um EF obrigatório de nove anos, a iniciar-se aos seis anos de idade; a Lei nº 10.172 

(BRASIL, 2001), que estabeleceu o Plano Nacional da Educação (PNE), no qual a escola de 

nove anos foi apresentada como uma meta educacional no capítulo do EF; a Lei nº 11.114 
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(BRASIL, 2005), que alterou artigos da LDB nº 9.394 (BRASIL, 1996) e tornou obrigatório 

o início  do EF aos seis  anos de idade; e, por fim,  a Lei nº 11.274 (BRASIL, 2006), que 

instituiu o EF de nove anos de duração com a inclusão das crianças de seis de idade nesse 

segmento da educação básica. 

Dentre as inúmeras discussões a que tem levado essa política pública, uma delas se 

insere no campo do direito à educação. Julgamos pertinente tratar dessa temática no nosso 

próximo  item antes  de situarmos  os dispositivos  legais  que subsidiaram a ampliação  do 

tempo escolar obrigatório de oito para nove anos em âmbito nacional e no estado de Minas 

Gerais. Essas serão, portanto, as temáticas dos itens subsequentes.

2.1 A educação como direito

 

É sabido que a escola, como equipamento cultural, vincula-se ao Estado, que, por sua 

vez,  procura  assegurar  seu  funcionamento  e  se  esforça  por  universalizá-la.  Desde  a 

consolidação da república brasileira, o Estado é tido como responsável imediato pelas ações 

referentes à educação pública, o que foi assegurado já na Constituição de 1934, que afirmou 

que  a  educação  é  direito  de  todos e  deve  ser  ministrada  pela  família  e  pelos  poderes 

públicos.

O processo de redemocratização do Brasil nos anos 1980 retomou a discussão da 

educação  como  direito  do  cidadão  e  dever  do  Estado.  A  Constituição  da  República 

Federativa do Brasil, promulgada em 1988, expressa essa condição em diversos momentos 

do seu texto. 

Já no capítulo II do título II, art. 6º, o texto constitucional explicita que são direitos 

sociais  de  todos os brasileiros  a  educação,  a  saúde,  o  trabalho,  o  lazer,  a  segurança,  a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, e a assistência aos desamparados. 

O direito social à educação é colocado em primeiro lugar, antes de qualquer outro direito 

dessa mesma natureza. 

Do art. 205 ao art. 214, o item Educação é tratado de modo especial. O art. 205 e o 

art. 206 merecem destaque, pois estabelecem a Educação como direito de todos e dever do 

Estado,  visando  ao  pleno  desenvolvimento  da  pessoa,  seu  preparo  para  o  exercício  da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. Declara como princípios do ensino  não só a 

igualdade de condições de acesso e permanência na escola, mas a liberdade, o pluralismo de 

ideias,  a  gratuidade  do  ensino,  a  valorização  dos  profissionais  da  educação,  a  gestão 

democrática e a garantia de um padrão de qualidade.
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No art.  208,  no  qual  o  EF,  gratuito  e  obrigatório,  tornou-se  um direito  público 

subjetivo,  o  direito  a  uma  educação  de  qualidade  passa  a  ser  um direito  não  somente 

declarado, mas, sobretudo, garantido, possibilitando, inclusive,  penalidades em caso de seu 

não cumprimento: “O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é um direito público subjetivo. 

O  não  oferecimento  do  ensino  obrigatório  pelo  poder  público,  ou  sua  oferta  irregular, 

importa responsabilidade da autoridade competente”.

De acordo com Cury (2002), “direito público subjetivo é aquele pelo qual o titular de 

um direito pode exigir direta e imediatamente do Estado o cumprimento de um dever e de 

uma obrigação” (p. 21). Ou seja, são asseguradas, ao titular de um direito público subjetivo, 

a defesa, a proteção e a efetivação imediata de um direito, mesmo quando negadas. 

O ingresso das crianças de seis anos no EF é uma política afirmativa que traz em seu 

bojo a ideia da inclusão, na qual os maiores beneficiados seriam as crianças das camadas 

populares, que, por inúmeros motivos, grande parte ainda se encontra fora da sala de aula. 

No entanto, essa política nos leva a olhar para a escola pública brasileira  na atualidade e 

pensar como esses princípios do ensino, assegurados pela CFde 1988, principalmente o que 

trata da garantia de um padrão de qualidade, podem ser garantidos. 

Pesquisas  atuais,  como as que foram apontadas  no  primeiro  capítulo,  reforçam a 

precariedade das instituições de EF para o atendimento à criança de seis anos e a presença 

de  práticas  pedagógicas  inadequadas.  Estas  revelam,  entre  outros  aspectos,  o 

desconhecimento  da  política  por  parte  dos  professores,  o  que  tem acarretado  práticas 

centralizadas  nos processos de alfabetização, com pouco espaço  destinado  ao lúdico  e à 

brincadeira, atividades próprias dessa faixa etária. 

É importante ressaltar ainda que a faixa etária dos seis anos de idade, antes atendida 

na EI, passa agora a ser atendida no EF, um outro segmento da educação básica, com uma 

cultura bastante diversa e reconhecidamente mais rígida que aquela observada na EI. Assim, 

assegurar “um padrão de qualidade”, entendido como um princípio do ensino na CF, requer 

pensar nas peculiaridades dessas crianças e como elas serão atendidas no EF.

A centralidade do trabalho na alfabetização, a partir  da nova configuração do EF, 

volta  a  colocar  nas  pautas de discussão  esse  fenômeno  complexo  e multifacetado.  Para 

Mortatti (2004), “é dever do Estado proporcionar, por meio da educação, o acesso de todos 

os cidadãos ao direito  de aprender  a ler  e a escrever,  como uma das formas  de inclusão 

social, cultural e política e de construção da democracia” (p. 15). No entanto, no Brasil, tem 

sido um desafio para que se efetivem plenamente esse dever do Estado e direito do cidadão, 

o que pode ser confirmado  pelos índices  de analfabetismo  ainda  constatados nos últimos 
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anos.  

No  entanto,  o  problema  da  alfabetização  e  a  correlação  entre  a  persistência  do 

analfabetismo, do fracasso escolar e de desenvolvimento da nação continuam sendo objeto 

de diferentes explicações e tentativas de solução, seja por meio de políticas públicas ou de 

iniciativas mais localizadas e mesmo não-governamentais. Essas tentativas de solução vêm 

focalizando ora os métodos de ensino da leitura e escrita, ora a formação do professor, ora 

os processos cognitivos dos alunos,  ora a estrutura e funcionamento do sistema de ensino 

(MORTATTI, 2004). Compreendemos, assim,  que a política de ampliação da escolaridade 

obrigatória para nove anos, regulamentada pela Lei 11.274 (BRASIL, 2006), representa uma 

dessas ações do governo.

 

2.2 A ampliação da escolaridade obrigatória em âmbito nacional

Discutidas as questões concernentes ao direito à educação, o objetivo deste item é 

explanar como essa política se instituiu no Brasil,  por meio dos seus principais dispositivos 

legais.  Não  realizamos  um  aprofundado  retrospecto  histórico,  mesmo  reconhecendo  a 

importância  deste  estudo.  A  ideia  é  apresentar,  ainda  que  brevemente,  as  leis  que 

regulamentam a ampliação do EF no Brasil,  a começar pelas Leis de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional,  passando pelo PNE e pelas Leis nº 11.114 (BRASIL, 2005) e 11.274 

(BRASIL, 2006), que estabelecem os nove anos de duração para o EF. Alguns pareceres e 

outras  ações  que,  em alguma  medida,  se  relacionam  com essa  política  também  serão 

comentados.

A primeira LDB, Lei nº 4.024 (BRASIL, 1961), não acrescentou nenhuma mudança 

efetiva aos sistemas de ensino, confirmando os quatro anos de escolaridade obrigatória que 

existiam até então, assegurados pela Constituição de 1934, que estabeleceu a gratuidade e a 

obrigatoriedade, em âmbito nacional,  do ensino primário.  Apenas com o acordo de Punta 

Del Este e Santiago, foi assumido o compromisso de se estabelecerem seis anos para o EF 

até 1970.

Com a segunda LDB, Lei nº 5.692 (BRASIL, 1971), instituiu-se no país o ensino 

obrigatório de 1º Grau, para crianças de sete a 14 anos de idade, com duração mínima  de 

oito anos. Apesar de seu art. 19 dispor sobre a idade limite para o ingresso nesse segmento 

de ensino – sete anos –, de acordo com Cruvinel (2009), naquela época, já havia crianças de 

seis anos matriculadas na escola obrigatória. Fato que pode ser comprovado pelo Instituto 

Nacional  de  Estudos  e  Pesquisas  Educacionais  (INEP),  que  lançou  uma  coleção  com 
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diversos  volumes  intitulada  “Materiais  para  Experimentação”,  e  um  dos  volumes  era 

denominado “A criança de seis e sete anos na primeira série”. Assim, desde aquela época, já 

se podia observar crianças com seis anos na escolaridade obrigatória. 

No entanto, o atendimento à criança de seis anos no EF começou a ter visibilidade, a 

partir de meados dos anos 1990, com a atual LDB, Lei nº 9.394 (BRASIL, 1996). Assim, a 

extensão da obrigatoriedade escolar de oito para nove anos pode ser compreendida através 

de quatro principais dispositivos legais:

 Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB), que admite a matrícula no EF, a 

iniciar-se aos seis anos de idade.

 Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que estabelece o EF de nove anos como 

meta da educação nacional.

 Lei nº 11.114, de 16 de maio de 2005, que altera os artigos 6º, 30, 32 e 87 da Lei 

nº 9.394 (BRASIL, 1996) e torna obrigatória a matrícula das crianças de seis anos de idade 

no EF. 

 Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, que altera os artigos 29, 30, 32 e 87 da 

LDB e amplia o EF para nove anos de duração, com a matrícula de crianças de seis anos de 

idade no 1º ano, e estabelece prazo de implantação pelos sistemas de ensino até 2010. 

Em 1996, depois de muita discussão e a despeito de todas as alterações no projeto 

original que representaram verdadeiras derrotas àqueles que defendiam uma escola pública, 

gratuita e laica (SAVIANI, 1997), foi aprovada a atual LDB, Lei nº 9.394 (BRASIL, 1996). 

Destacamos o art. 5º, que enfatiza, mais uma vez, conforme assegurado na CF (1988), que a 

educação fundamental é um direito  do qual todos são titulares (direito  subjetivo) e é um 

dever, dever de Estado (direito público):

O  acesso  ao  ensino  fundamental  é  direito  público  subjetivo,  podendo 
qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização 
sindical,  entidade de classe ou  outra  legalmente  constituída,  e,  ainda,  o 
Ministério Público acionar o Poder Público para exigi-lo.

Essa Lei  pode ser considerada um marco para o estabelecimento legal da política 

pública de expansão do EF para nove anos, pois permitiu,  já em meados dos anos 1990 e 

ainda no EF de oito anos, que as crianças com seis anos completos fossem incluídas no EF. 

De acordo com o art. 87, § 3º – I: “Cada município, e supletivamente, o Estado e a União 

deverá: I- Matricular todos os educandos, a partir dos sete anos de idade, e facultativamente 

a partir  dos seis no Ensino Fundamental”.  Desse modo, essa Lei, além de enfatizar que a 
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oferta  de  vagas  para  o  EF  é  de  responsabilidade  do  Estado,  sinaliza  em  seu  texto  a 

possibilidade  para  a  matrícula,  ainda  que  facultativa,  de  crianças  com seis  anos  nesse 

segmento de ensino. 

O art.  29 dessa mesma  LDB reforçava  essa  possibilidade:  “A Educação  Infantil, 

primeira etapa da educação básica, tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança 

até  seis  anos  de  idade,  em  seus  aspectos  físico,  psicológico,  intelectual  e  social, 

complementando  a ação  da família  e  da  comunidade.”  Para Saveli  (2008),  foi  por esse 

dispositivo legal que toda criança com seis anos completos ou a completar, até o final do ano 

em curso, poderia ser matriculada na primeira série do EF de oito anos.

Desde  então,  e  até  mesmo  antes  dessa  Lei,  o  que  pode  ser  confirmado  pela 

publicação  do INEP já  citada,  vão se constituindo  experiências  de ampliação  do EF em 

algumas capitais,  como Porto Alegre, Belo Horizonte e São Paulo, com a incorporação do 

último ano da EI. 

Ademais  o art. 32 da referida Lei,  “o ensino fundamental,  com duração mínima  de 

oito anos, obrigatório e gratuito na escola pública,  terá por objetivo a formação básica do 

cidadão [...]”, também sinaliza  para essa tendência  ao declarar a duração mínima  de oito 

anos para o EF, ou seja,  explicita a possibilidade de ampliação, uma vez que determina a 

duração mínima, e não a duração máxima desse nível de ensino. 

A  Lei  nº  9.424,  também de  1996,  que  dispôs  sobre  o  Fundo  de  Manutenção  e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental (FUNDEF), impulsionou ainda mais as mudanças 

nesse  segmento  de  ensino,  já  que  os  sistemas  escolares  passaram  a  receber  recursos 

financeiros desse Fundo de acordo com o número de crianças de seis anos matriculadas no 

EF. Independentemente da ampliação do EF, a criança de seis anos no EF passou a ter valor 

monetário  para os municípios.   Além disso,  a  partir  de 2003,  estados e municípios  que 

ampliaram o EF puderam contar com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), específicos para a adequação e atendimento à criança de seis anos nesse 

segmento. 

A  partir  de  outro  dispositivo  legal,  o  que  foi  apenas  sinalizado  na  LDB, 

principalmente nos artigos 29, 32 e 87, passou a se constituir como meta da educação, na Lei 

nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que aprova o Plano Nacional da Educação (PNE), com 

vigência  prevista  para dez anos.  Esse Plano, que traçou objetivos e metas para todos os 

níveis de ensino, previa para o EF a ampliação da escolaridade obrigatória a ser alcançada 

por Municípios, Estados e o Distrito Federal: 
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1. Universalizar o atendimento de toda a clientela do Ensino Fundamental, 
no  prazo  de  cinco  anos,  a  partir  da  data  de  aprovação  deste  plano, 
garantindo  o  acesso  e  a  permanência  de  todas  as  crianças  na  escola, 
estabelecendo,  em regiões  que  se demonstrarem necessários,  programas 
específicos, com a colaboração da União, dos Estados e dos Municípios.
2. 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 de 7 a 14 anos.

De acordo com a meta nº 2 do Plano, ficam claros os objetivos de se regulamentar a 

ampliação do EF no país: 

Implantar  progressivamente  o  ensino  fundamental  com nove  anos,  pela 
inclusão das crianças de seis  anos  de idade,  com a intenção de oferecer 
maiores  oportunidades  de  aprendizagem  no  período  da  escolarização 
obrigatória e assegurar que, ingressando mais cedo no sistema de ensino, as 
crianças  prossigam nos  estudos,  alcançando maior  nível  de escolaridade 
(BRASIL, 2001, p. 20). 

Em outras palavras, o objetivo dessa política pública afirmativa de equidade social, 

além da universalização do EF na faixa etária dos sete aos 14 anos, é assegurar, a todas as 

crianças, um tempo mais longo de convívio escolar, maiores oportunidades de aprender; e, 

com isso, uma aprendizagem contínua e que possa mudar o quadro de fracasso escolar ainda 

presente no contexto brasileiro.

Em 2005, com a aprovação da Lei nº 11.114, a obrigatoriedade do início do EF aos 

seis  anos  de  idade  ficou  estabelecida,  a  partir  de  2006,  sem,  no  entanto,  tratar 

especificamente do aumento do tempo de ensino obrigatório de oito para nove anos no EF. 

Nessa mesma Lei, as condições a serem atendidas pelos sistemas de ensino para matricular 

todos os educandos a partir  dos seis  anos de idade nesse  segmento da Educação Básica 

foram estabelecidas.

Finalmente, em 6 de fevereiro de 2006, aprovou-se a Lei nº 11.274, que altera artigos 

da  LDB  vigente,  dispondo  sobre  a  duração  de  nove  anos  para  o  EF,  com matrícula 

obrigatória aos seis anos de idade, e o prazo de quatro anos para todos os sistemas de ensino 

se adequarem à nova política, ou seja, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal teriam 

até 2010 para implementar a política de ampliação.

O Quadro 1 foi  elaborado com o objetivo  de sintetizar  quais  foram as principais 

alterações  pelas  quais  passou  a  LDB Lei  nº  9.394 (BRASIL,  1996)  em decorrência  da 

aprovação das Leis nº 11.114 (BRASIL, 2005) e nº 11.274 (BRASIL, 2006).

Quadro 1 – Mudanças na LDB em decorrência da ampliação do EF. 
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Lei nº 9.394/96 Lei nº 11.114/05 Lei nº 11274/06

Art. 

6º

É  dever  dos  pais  ou 

responsáveis  efetuar  a 

matrícula  dos  menores,  a 

partir  dos  sete  anos  de 

idade,  no  Ensino 

Fundamental. 

É dever dos pais ou responsáveis 

efetuar a matrícula dos menores, a 

partir  dos  seis  anos de  idade,  no 

Ensino Fundamental.

Art. 

32

O  Ensino  Fundamental, 

com  duração  mínima  de 

oito  anos,  obrigatório  e 

gratuito na escola pública, 

terá  por  objetivo  a 

formação  básica  do 

cidadão, mediante: 

O  Ensino  Fundamental,  com 

duração  mínima  de  oito  anos, 

obrigatório  e  gratuito  na  escola 

pública, a partir dos seis anos, terá 

por objetivo a formação básica do 

cidadão, mediante:

O Ensino Fundamental  obrigatório,  com 

duração de nove anos, gratuito na escola 

pública,  iniciando-se  aos  seis  anos de 

idade, terá por objetivo a formação básica 

do cidadão, mediante:

Art. 
87 
§ 2º

O  Poder  Público  deverá 

recensear os educandos no 

Ensino Fundamental, com 

especial  atenção  para  os 

grupos de sete a quatorze 

e  de  quinze  a  dezesseis 

anos de idade.

O  Poder  Público  deverá  recensear  os 

educandos  no Ensino Fundamental,  com 

especial  atenção  para  o grupo de  seis  a 

quatorze  anos de  idade  e  de  quinze  a 

dezesseis anos de idade.

Art. 
87 
§ 3º 

Cada  município  e, 

supletivamente,  o  Estado 

e a União, deverá:

I. Matricular  todos 

os 

educandos  a 

partir  dos 

sete  anos  de 

idade  e, 

facultativam

ente, a partir 

dos  seis 

anos,  no 

Ensino 

Fundamental

. 

Cada município e, supletivamente, 

o Estado e a União, deverá:

I. Matricular  todos  os 

educandos  a  partir 

dos  seis  anos de 

idade  no  Ensino 

Fundamental, 

atendidas  as 

seguintes  condições 

no  âmbito  de  cada 

sistema de ensino.

O  Distrito  Federal,  cada  Estado  e 

Município,  e,  supletivamente  a  União, 

devem: 

I. Matricular  todos  os 

educandos  a  partir  dos  seis 

anos de  idade  no  Ensino 

Fundamental;

Entre as Resoluções e os Pareceres emanados do Conselho  Nacional de Educação 

(CNE) que orientam a política de ampliação do EF para nove anos, destacamos os seguintes: 

 Parecer CNE/CEB nº 24/2004, de 15 de setembro de 2004, que apresenta estudos 
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visando ao estabelecimento de normas nacionais para a ampliação do EF para nove anos de 

duração.  

 Parecer CNE/CEB nº 6/2005, de 8 de junho de 2005, que reexamina  o Parecer 

CNE/CEB nº 24/2004, que visa ao estabelecimento de normas nacionais para a ampliação do 

EF para nove anos de duração.

 Resolução  CNE/CEB nº  3/2005,  de 3 de  agosto de  2005,  que  define  normas 

nacionais para a ampliação do EF para nove anos de duração.

 Parecer  CNE/CEB  nº  18/2005,  de  15  de  setembro  de  2005,  que  apresenta 

orientações para a matrícula das crianças de seis anos de idade no EF, em atendimento à Lei 

nº 11.114/2005, que altera os artigos 6º, 32, e 87 da Lei nº 9.394/96.

 Parecer CNE/CEB nº 39/2006, de 8 de agosto de 2006, que responde à consulta 

sobre situações relativas à matrícula de crianças de seis anos no EF.

 Parecer CNE/CEB nº 41/2006, de 9 de agosto de 2006, que responde à consulta 

sobre a interpretação das alterações promovidas na Lei nº 9394/96 pelas Leis nº 11.114/2005 

e nº 11.274/2006.

 Parecer  CNE/CEB  nº  45/2006,  de  7  de  dezembro  de  2006,  que  responde  à 

consulta referente à interpretação da Lei nº 11.274/2006, que amplia a duração do EF para 

nove anos, e à forma de trabalhar nas séries/anos iniciais do EF.

 Parecer CNE/CEB, de 1º de fevereiro de 2007, que realiza consulta com base nas 

Leis  nº 11.114/2005 e nº  11.274/2006, que tratam do EF com nove anos e da matrícula 

obrigatória de crianças de seis anos no EF.

 Parecer CNE/CEB nº 7/2007, de 19 de abril de 2007, que reexamina  o Parecer 

CNE/CEB  nº  5/2007,  acerca  de  consulta  com  base  nas  Leis  nº  11.114/2005  e  nº 

11.274/2006, que se referem ao EF de nove anos e à matrícula obrigatória de crianças de 

seis anos no EF.

 Parecer  CNE/CEB  nº  4/2008,  de  20  de  fevereiro  de  2008,  que  reafirma  a 

importância da criação de um novo EF, com matrícula obrigatória para as crianças a partir 

dos seis anos completos ou a completar até o início do ano letivo. Explicita o ano de 2009 

como o último  período para o  planejamento  e implementação do EF de nove  anos,  que 

deverá ser adotado por todos os sistemas de ensino até o ano letivo de 2010.

 Emenda Constitucional nº 59/2009, que acrescenta o § 3º ao art. 76 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, para reduzir, anualmente, a partir do ano de 2009, 

o percentual da Desvinculação das Receitas da União (DRU) incidente sobre os recursos 

destinados  à  manutenção  e  desenvolvimento  do  ensino  de  que  trata  o  Art.  212  da 
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Constituição Federal; dá nova redação aos incisos I e VII do art. 208, de forma a prever a 

obrigatoriedade  do  ensino  de  quatro  a  17  anos;  amplia  a  abrangência  dos  programas 

suplementares para todas as etapas da Educação Básica; e dá nova redação ao § 4º do art. 

211, ao § 3º do art. 212 e ao caput do art. 214, com a inserção nesse dispositivo de inciso VI.

 Parecer  CNE/CEB  nº  20/2009,  de  11  de  novembro  de  2009,  e  Resolução 

CNE/CEB  nº  5/2009,  que  fixam  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a  Educação 

Infantil.

 Parecer CNE/CEB nº 22/2009, de 9 de dezembro de 2009, e Resolução CNE/CEB 

nº 1/2010, que definem as Diretrizes Operacionais para a implantação do EF de nove anos.

Mesmo  correndo  o risco  de uma  excessiva  simplificação,  pode-se  afirmar  que a 

maioria  desses Pareceres e Resoluções trata de um dos aspectos polêmicos que giram em 

torno dessa política: a data corte para a matrícula aos seis anos no EF. A esse respeito, a 

última  Resolução, publicada em 2010, determina,  em seu art. 2º, que, para o ingresso no 

primeiro ano do EF, a criança deverá ter seis anos de idade completos até o dia 31 de março 

do ano em que ocorrer a matrícula. 

Com o objetivo de “assegurar, a todas as crianças, um tempo mais longo de convívio 

escolar,  com maiores oportunidades de aprendizagem” (BRASIL, 2006, p.  7),  o governo 

reafirma sua tentativa de construir uma escola inclusiva,  cidadã e de qualidade para todos. 

Com a  aprovação  dessas  leis,  podemos  afirmar  que  seguramente  um maior  número  de 

crianças foi incluído no sistema educacional brasileiro, principalmente aquelas das camadas 

mais populares da sociedade, uma vez que as crianças oriundas de famílias de classes média 

e alta já se encontram matriculadas na EI ou no EF em escolas particulares.

O que é importante destacar é que somente aumentar o tempo de permanência  na 

escola não garante uma educação de qualidade tanto em termos de EI ou de EF. Há que se 

pensar  numa  proposta pedagógica  coerente com as  peculiaridades  dessa  faixa  etária,  de 

modo a assegurar a alfabetização e o letramento, sem relegar o que é próprio da EI. 

Nos últimos dez anos, em decorrência das mudanças no tempo de duração e na idade 

da escolarização obrigatória, algumas ações foram sendo empreendidas pelo governo, com o 

objetivo  de  auxiliar  estados  e  municípios  em  seus  processos  de  implantação  e 

implementação do EF com nove anos. 

Já em 2003, foi elaborada a versão preliminar  do documento “Ensino Fundamental 

de nove anos – Orientações Gerais” e realizado um encontro nacional para a discussão de 

questões sobre o tema. A partir de 2004, foram estabelecidos debates e encontros regionais 

sobre  o  assunto  com  o  objetivo  de  propiciar  diálogo  sobre  as  implicações  de  a 
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obrigatoriedade escolar se iniciar aos seis anos: 

No mês de fevereiro de 2004, foram realizados sete encontros regionais nas 
seguintes  cidades:  Belo  Horizonte/MG,  Campinas/SP,  Florianópolis/SC, 
São Luiz/MA, Recife/PE, Rio Branco/AC e Goiânia/GO. Desses encontros 
participaram  247  secretarias  de  educação  que,  em  2003,  haviam 
manifestado interesse, na ampliação imediata: quatro estaduais: Amazonas, 
Distrito Federal, Goiás e Sergipe – e 243 municipais (BRASIL, 2004b, p. 
3).

 

Do  diálogo  com os  gestores  presentes  nesses  encontros,  resultou  o  documento 

publicado em 2004, “Ensino Fundamental de nove anos – Orientações Gerais”, que aborda, 

entre outras questões, a educação com qualidade social,  a fundamentação legal para o EF 

com nove anos de duração, ressaltando a opção pela faixa etária dos seis anos de idade e a 

nova organização que se impõe, e a organização do trabalho pedagógico, com destaque para 

a formação do professor do aluno de seis anos no EF, e o Primeiro Relatório do Programa, 

que pretendeu informar sobre as ações desenvolvidas no Programa de Ampliação do Ensino 

Fundamental para Nove Anos até julho de 2004 (BRASIL, 2004b). 

Os encontros regionais continuaram e, em 2005, foi publicado: “Ensino Fundamental 

de nove anos – 2º relatório”, que trata das ações realizadas pela  Secretaria  de Educação 

Básica  (SEB)  em parceria  com as  Secretarias  Estaduais  e  Municipais  de  Educação  no 

período de agosto de 2004 a julho de 2005.

Cruvinel  (2009)  entende  que  o  imperativo  legal  da  ampliação  da  escolaridade 

obrigatória  no  Brasil  nos permite  observar  que esta  sempre esteve  ligada  a polêmicas  e 

polaridades,  envolvendo  forças e correlações de forças de diferentes grupos de interesse, 

configurando-se em uma política pública social.  Para a autora, é possível verificar ainda o 

envolvimento de diferentes movimentos e organizações na discussão e implementação da 

política  de ampliação  do  EF,  a  ênfase  dada à  necessidade  de  um novo  projeto  político 

pedagógico  para o  EF com nove  anos  de  duração  e um redimensionamento  da EI.  No 

embate entre EI e EF, Cruvinel (2009) destaca dois aspectos: o currículo de cada nível e o 

lugar  da criança  de seis  anos de idade.  Aspecto que também buscamos compreender  ao 

longo  deste  trabalho:  onde  estão  as  crianças  de  seis  anos  em  relação  às  práticas  de 

alfabetização que têm sido desenvolvidas no primeiro ano?

2.3 O caso de Minas Gerais

Para a elaboração deste item da pesquisa,  realizamos um levantamento no  site da 
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Secretaria  de Estado da Educação de Minas Gerais  (SEE/MG) e contamos com o estudo 

realizado por Cruvinel (2009), que faz um trabalho minucioso acerca da temática “Políticas 

para a  educação obrigatória”,  com foco no EF com nove anos de duração no  estado de 

Minas Gerais entre 2003 e 2008. Como o objetivo deste trabalho não é o aspecto legal da 

política, retomamos apenas alguns dos dispositivos que, no nosso ponto de vista, trouxeram 

alterações consideráveis ao longo do processo de implementação dessa medida neste Estado.

Minas Gerais é um estado federado situado na região sudeste do Brasil, e sua capital 

é Belo Horizonte. Em 2003, Aécio Neves foi eleito governador deste Estado e instituiu, por 

meio do Decreto 43.506, em agosto desse mesmo ano, o EF com nove anos de duração nas 

escolas da rede estadual mineira. Esse Decreto determina a matrícula da criança de seis anos 

de idade no EF e delega à SEE/MG a competência para definir normas e organizar a nova 

modalidade de escolaridade obrigatória nas escolas estaduais. 

A Resolução  nº  430, de 7 de agosto de 2003, publicada  pela  então secretária  de 

Estado da Educação, Vanessa Guimarães Pinto, definiu  normas para a organização do EF 

com nove anos de duração nas escolas estaduais de Minas Gerais.  Essa Resolução trouxe 

duas determinações importantes: primeira, que a matrícula da criança de seis anos de idade 

seria efetivada no EF da rede estadual, a partir do ano letivo de 2004, o que, pela mesma 

Resolução, não  alterava  o funcionamento e a organização  do ensino  a partir  da 5ª série, 

sendo mantida a escolaridade mínima de oito anos para os alunos que ingressaram na rede 

estadual até 2003; segunda, que a organização das séries iniciais  do EF de nove anos teria 

dois ciclos: Ciclo Inicial de Alfabetização, com duração de três anos, e Ciclo Complementar 

de Alfabetização, com duração de dois anos. Considerando essa nomenclatura, já é possível 

observar  uma ênfase no processo de alfabetização  dado por este  Estado na condução do 

processo para ampliar o EF.

Impulsionada pela legislação nacional de incentivo à matrícula de crianças com seis 

anos no EF, ainda em 2003, a SEE/MG, aprovou, em 22 de dezembro, a Resolução nº 469, 

que,  no  seu art.  2º,  dá providências  sobre o EF de nove  anos,  determinando  as  fases  e 

estabelecendo a faixa  etária  de ingresso no Ciclo  Inicial de Alfabetização (CIA), ficando, 

assim,  determinado: Fase Introdutória, destinada aos alunos que ingressassem no EF com 

seis anos completos até o dia 30 de abril de 2004 e aos alunos que completassem sete anos 

de idade no período de 1º de agosto a 31 de dezembro de 2004; Fase I, destinada aos alunos 

provenientes da Fase Introdutória, desde que tivessem cumprido os objetivos da mesma; aos 

alunos com sete anos de idade completos entre 1º de agosto e 31 de dezembro de 2004, 

havia a possibilidade de ingresso direto na Fase I, desde que evidenciassem o domínio dos 
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objetivos da Fase Introdutória; e Fase II destinada aos alunos da Fase I que atingissem os 

objetivos desta e que finalizassem os objetivos previstos para o Ciclo I.

O art. 3º dessa mesma Resolução determinou que a SEE/MG emitiria orientações e, 

gradativamente, providenciaria a produção de materiais didáticos específicos para subsidiar 

o trabalho a ser desenvolvido nos ciclos. 

De  acordo  com  Cruvinel  (2009,  p.  96),  com  o  objetivo  de  operacionalizar  a 

Resolução  nº  469,  citada  anteriormente,  a  SEE/MG  publicou  um  documento  dirigido 

especialmente  aos  profissionais  do  Ciclo  Inicial  de  Alfabetização,  visando  ao 

aprofundamento da proposta. Tal documento abordou questões referentes aos conteúdos, aos 

espaços e tempos escolares, aos materiais didáticos e à avaliação no EF com nove anos de 

duração.

Esse mesmo documento evidenciou a política de ampliação do EF como uma medida 

de inclusão  e um importante passo na ampliação  do atendimento escolar, uma vez que o 

acesso  à  pré-escola  não  era  igualmente  facultado  às  crianças  das  diferentes  regiões  do 

Estado e de todas as camadas  sociais.  A esse respeito,  Cruvinel  (2009) indaga:  por que, 

então, não se investiu  na ampliação do atendimento em instituições de EI? Para a autora, 

essa medida pode ter se dado em razão do FUNDEF, uma vez que a EI era de competência 

exclusiva dos municípios.

Com o objetivo de prestar orientações para a organização do CIA, em meados de 

2004, a SEE/MG distribuiu, para as redes públicas e privadas do estado de MG, a Coleção 

Orientações para a Organização do Ciclo  Inicial  de Alfabetização  – Ensino  Fundamental 

com nove anos,  os denominados  cadernos do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita 

(CEALE), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

As Resoluções de 7 de julho de 2004 e de 5 de julho de 2005, Resoluções nº 559 e nº 

685 respectivamente,  reiteram,  entre outros aspectos,  a  data corte de 30 de abril  para a 

matrícula das crianças com seis anos no EF de nove anos na rede pública de ensino de MG. 

Em 30 de maio de 2006, a Resolução nº 770/2006 estendeu a data corte de 30 de abril para 

30 de junho para a matrícula no EF de nove anos, data que foi mantida nas Resoluções nº 

907/2007,  nº  1.112,  de  21 de maio  de 2008,  e  nº  1.328,  de 21 de  maio  de  2009,  que 

estabeleceram normas para o Cadastro Escolar para o ingresso de alunos nos anos letivos 

subsequentes à promulgação das Resoluções citadas.

O  Conselho  Estadual  de  Educação  de  Minas  Gerais  (CEE/MG)  também  se 

manifestou ao longo do processo de implementação da política de ampliação neste Estado 

por intermédio dos Pareceres nº 717, de 22 de agosto de 2005, nº 1.041, de 27 de outubro de 
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2005, e nº 289, de 28 de março de 2006, que trouxeram esclarecimentos acerca da proposta, 

mas, no entanto, não alteraram a organização dessa etapa da educação básica.

A Resolução nº 1.086, de 16 de abril de 2008, estruturou o EF com nove anos de 

duração  da  seguinte  forma:  cinco  anos  iniciais  organizados  em dois  ciclos  –  Ciclo  da 

Alfabetização (1º ano, 2º ano e 3º ano) e Ciclo Complementar (4º ano e 5º ano) – e quatro 

anos finais,  organizados em regime anual,  com a seguinte denominação: 6º ano, 7º ano, 8º 

ano e 9º ano. A data corte para a matrícula aos seis anos permaneceu a mesma: seis anos 

completos ou a completar até o dia 30 de junho do ano em curso. 

As Resoluções nº 1.590, de 20 de maio de 2010, e nº 1.849, de 18 de maio de 2011, 

estabelecem normas para a realização de cadastro escolar para o EF e da matrícula das redes 

públicas de ensino em MG e alteram a data corte para a matrícula no primeiro ano do EF 

para candidatos nascidos até 31/03/2005 e 31/03/2006, respectivamente. Ou seja, por essas 

Resoluções, fica determinado que o ingresso da criança de seis anos no EF em MG será 

permitido para aquelas que tiverem seis anos completos ou a completar até o início do ano 

letivo em questão.

Minas  Gerais  pode  ser  considerado,  portanto,  um  dos  estados  precursores  no 

atendimento à criança de seis anos no EF quando acrescentou o terceiro período da EI a esse 

segmento do ensino. Duas justificativas podem ser evidenciadas na análise desse processo: a 

necessidade de aumento do sucesso escolar de crianças originárias das camadas populares e 

o próprio cenário educacional de MG, que contava com salas vagas e professores excedentes 

em  razão  da  queda  na  taxa  de  fecundidade  no  país  e  em  virtude  do  processo  de 

municipalização de pré-escolas e das séries iniciais do EF (SANTOS; VIEIRA, 2006). 

Santos e Vieira  (2006) apontam ainda  razões financeiras,  políticas  e  pedagógicas 

para tal ampliação: os recursos disponíveis eram mais compatíveis com criança de seis anos 

do  que  estender  a  obrigatoriedade  para  os anos  finais  do  EF e a  possibilidade  de uma 

recepção positiva frente a ampliação, sobretudo pelas famílias de baixa renda, o que poderia 

gerar, inclusive, um apelo de caráter eleitoral. 

As razões pedagógicas  acompanham as razões apontadas no documento do MEC 

(BRASIL,  2004) e afirmam que, com mais  um ano de escolaridade, as oportunidades de 

aprendizagem potencializam-se,  a  maior  parte  da  população  se  beneficiaria  de  políticas 

públicas que são voltadas exclusivamente para o EF, as possibilidades na continuidade dos 

estudos  seriam  ampliadas  e  o  processo  de  alfabetização  se  consolidaria  em  melhores 

condições para as crianças. 

No  entanto,  para  Santos  e  Vieira  (2006),  esse  aumento  se  deu  com  intenção 
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manifesta  de repensar  a cultura pedagógica  da alfabetização no EF e reverter resultados 

negativos  evidenciados  nas  avaliações  do  Sistema  Mineiro  de  Avaliação  da  Educação 

Pública (SIMAVE) e do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB). 

No  próximo  capítulo,  nosso  objetivo  é  indicar  os  encaminhamentos  teórico-

metodológicos  que  guiaram  o  nosso  percurso  e  contribuíram  para  a  compreensão  que 

tivemos acerca das apropriações que professoras da RMT, uma rede de ensino mineira, têm 

feito dessa política.  

 

CAPÍTULO 3

ENCAMINHAMENTOS TEÓRICO- METODOLÓGICOS

Desde a década de 60 do século passado, observamos um contexto de mudanças nas 

abordagens  de pesquisa.  Nessa  época,  os problemas  educativos  ganharam ênfase,  assim 

como a investigação qualitativa. A experiência escolar das crianças pertencentes às camadas 

populares também ganharam atenção e a investigação quantitativa começava a dar sinais de 

que tinha atingido seu limite (BOGDAN; BIKLEN, 1994).

Bogdan  e  Biklen  (1994) indicam,  ainda,  nesse  mesmo  trabalho,  algumas 

características para a pesquisa qualitativa, que passou a integrar o cenário acadêmico a partir 

dessa época: 

 a fonte de dados é o contexto no qual o acontecimento  emerge, focalizando  o 
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particular como instância de uma totalidade social;

 as  questões  formuladas  para  a  pesquisa  se  orientam para  a  compreensão  dos 

fenômenos em toda a sua complexidade e seu acontecer histórico;

 o processo de coleta de dados caracteriza-se pela  ênfase na compreensão e nas 

possíveis relações dos eventos investigados numa integração do individual com o social;

 o pesquisador é um dos principais instrumentos da pesquisa na medida em que sua 

compreensão se constrói a partir  do lugar sócio-histórico no qual se situa e depende das 

relações intersubjetivas que estabelece com os sujeitos com quem pesquisa; 

 o  critério  que  se  busca  numa  pesquisa  dessa  natureza  não  é  a  precisão  do 

conhecimento, mas a profundidade da penetração e a participação ativa tanto do investigador 

quanto do investigado.

Mas é a década de 1980 que pode ser considerada um marco para o surgimento de 

novas  bases  teórico-metodológicas  no  Brasil,  principalmente  para  a  investigação  dos 

processos de ensino e aprendizagem, que, até então, baseadas na psicologia behaviorista de 

Skinner,  eram pautadas nos comportamentos de alunos  e professores com o objetivo  de 

estabelecer  relações  causais  entre  esses  comportamentos  e  o  produto  da  aprendizagem. 

Macedo (2005) observa que, nos estudos sobre as interações em sala de aula,

o  contexto  de  interlocução  e  os  significados  produzidos  pelos  sujeitos 
nesse processo não eram considerados,  bem como o contexto temporal e 
espacial de coleta de dados. A maioria das observações era feita em curtos 
períodos de tempo, medidos em minutos e segundos, mais que em horas ou 
dias. O foco analítico era o comportamento observável e não as intenções 
que constituíam tais comportamentos (p. 11).

Nesse sentido, 

novas teorias no campo da psicologia e da linguagem passam a influenciar 
o movimento de constituição da chamada abordagem sociocultural para a 
pesquisa  sobre  interações  na  sala  de  aula.  A  psicologia  sociocultural 
vigotskiana  e  a  teoria  da  enunciação  bakhtiniana  passam a  influenciar 
pesquisas realizadas não apenas nos Estados Unidos  e na Inglaterra, mas 
também no Brasil (MACEDO, 2005, p. 14). 

Assim, surgiu o interesse pela compreensão da sala de aula como uma comunidade 

cultural.  A  opção adotada para a presente pesquisa  seguiu  essa tendência.  Optamos pelo 

estudo qualitativo, numa abordagem etnográfica, com a anotação em diário de campo, como 

principal  ferramenta,  na  tentativa  de  compreender  como  alunos  e  professores  têm 

organizado  ações em sala  de aula,  principalmente  aquelas  que  envolveram a leitura  e  a 
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escrita.

A comunidade específica escolhida como lócus deste trabalho foi uma turma de 1º 

ano  no  contexto  da recente configuração  do  EF com nove  anos  de duração.  Buscamos 

compreender  como  a  alfabetização  e  o  letramento,  dimensões  presentes  em  todos  os 

documentos do MEC/CEALE (2007, 2009), que orientam essa política, estão postas na sala 

de aula. Para tanto, contamos com os estudos de Green et al. (2005) e com autores do campo 

dos estudos atuais sobre o letramento, que tem em Street (1984), Castanheira et al. (2007), 

Kleimam  (1995),  Soares  (1998),  Rojo  (2009)  e  Macedo  (2005,  2010)  alguns  dos  seus 

principais representantes. 

Nosso  objetivo,  neste  capítulo,  é  fazer  uma  breve  apresentação  da  perspectiva 

adotada na pesquisa, bem como dos principais construtos teóricos que nos serviram de base 

para o diálogo. No entanto, no decorrer do trabalho, essas e outras questões poderão ser 

retomadas, considerando-se a necessidade das análises. 

 O  ingresso  das  crianças  de  seis  anos  no  EF  significa  possibilitar  o  acesso  à 

escolarização a uma parcela significativa da população brasileira que, antes dessa medida, se 

encontrava fora das instituições escolares, sejam de EI ou de EF. E mesmo as crianças que já 

frequentavam instituições de EI passam agora a integrar o primeiro ano do EF. Assim,  o 

aumento do tempo escolar obrigatório de oito para nove anos, inserindo nas escolas de EF 

essas crianças, trouxe novos desafios, sobretudo pedagógicos, para a área educacional. 

Entendemos que é no âmbito das práticas pedagógicas que o direito à educação pode 

ser garantido. A expansão das vagas configura-se apenas  como um primeiro  passo nessa 

direção.  Para  que  o  direito  à  educação  seja  de  fato  legitimado,  a  criança  deve  ser  a 

protagonista  de  todo o processo  nas  instituições educativas,  considerando-se as  diversas 

dimensões de sua formação. Uma dessas dimensões, de caráter complexo e multifacetado, 

que cumpre um papel fundamental na garantia do direito à educação, trata-se da aquisição e 

desenvolvimento da linguagem escrita, ou seja, da alfabetização. 

Contudo, atualmente,  há certo consenso de que a alfabetização precisa  ocorrer na 

perspectiva  do  letramento.  Conforme  indicado  por  Rojo  (2009),  “um  dos  objetivos 

principais da escola é justamente possibilitar que seus alunos possam participar das várias 

práticas sociais  que se utilizam da leitura e da escrita (letramentos) na vida da cidade, de 

maneira ética, crítica e democrática” (p. 107). Desse modo, “o letramento escolar tal como o 

conhecemos,  voltado  principalmente  para  as  práticas  de  leitura  e  escrita  de  textos  em 

gêneros escolares [...] e para alguns gêneros escolarizados advindos de outros contextos” (p. 

108), não será suficiente.
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Para Bernard Lahire (apud ROJO, 2009, p. 60), grande parte das dificuldades que 

levam ao fracasso escolar relaciona-se ao novo tipo de contato escolar que a criança passa a 

ter com a linguagem por meio do ensino-aprendizagem da escrita/leitura – um contato que 

passa de inconsciente,  prático, incorporado (na família)  a consciente, analítico,  objetivado 

(na  escola).  Ou  seja,  a  escola  tem  tratado  a  linguagem  escrita  de  modo  abstrato  e 

desconectado dos contextos sociais reais em que ela ocorre. 

Partindo do pressuposto de que “a escola é a principal agência alfabetizadora e que a 

alfabetização,  enquanto  processo  de  ensinar  a  ler  e  a  escrever,  é  uma  típica  prática  de 

letramento escolar” (ROJO, 2009, p. 60), nosso objetivo neste tópico é esboçar a concepção 

de alfabetização  e letramento que sustenta este trabalho,  explicitando  o sentido  com que 

cada um deles aqui é tomado. 

Se  alfabetização,  alfabetizado,  analfabeto  e  analfabetismo  são  palavras  bastante 

utilizadas  e  com  significados  relativamente  conhecidos,  o  mesmo  não  ocorre  com 

letramento,  “de  recente  introdução  em  nossa  língua  e  diretamente  relacionada  com  a 

visibilidade de novos fenômenos e com a constatação de novas formas de compreendê-los e 

explicá-los” (MORTATTI, 2004, p. 35). 

Historicamente,  o  conceito  de  alfabetização  esteve  relacionado  ao  ensino  e 

aprendizagem da “tecnologia da escrita”,  ou seja,  à capacidade de codificar  e decodificar 

sinais gráficos. Com as mudanças culturais, econômicas e sociais ocorridas nas sociedades 

contemporâneas,  esse  conceito  de  alfabetização  tornou-se  insuficiente  para representar  a 

situação da população no que se refere à apropriação da linguagem escrita. É nesse âmbito 

que surge o termo letramento:

 

antes, nosso problema era apenas o do ‘estado ou condição de analfabeto’ – 
a enorme dimensão desse problema não nos permitia  perceber  esta outra 
realidade, o ‘estado ou condição de quem sabe ler e escrever’, e, por isso, o 
termo  analfabetismo  nos  bastava,  o  seu  oposto  –  ‘alfabetismo  ou 
letramento’ – não nos era necessário. Só recentemente esse oposto tornou-
se  necessário,  porque  só  recentemente  passamos  a  enfrentar  essa  nova 
realidade social em que não basta apenas saber ler  e escrever,  é preciso 
também fazer uso do ler e do escrever, saber responder  às exigências de 
leitura e escrita que a sociedade faz continuamente – daí o surgimento do 
termo letramento [...] (SOARES, 1998, p. 20).

Essa mesma posição acerca do surgimento do termo letramento, em decorrência das 

mudanças sociais ocorridas nos últimos anos, é partilhada por Mortatti, (2004): “[...] é na 

segunda metade da década de 1980 que,  no âmbito  dos estudos e pesquisas  acadêmicos 

brasileiros, situam-se as primeiras formulações e proposições da palavra ‘letramento’ para 
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designar algo mais do que até então se podia designar com a palavra ‘alfabetização’” (p. 79).

Se há um consenso sobre a época e sobre os motivos que levaram ao surgimento do 

termo letramento, o mesmo não ocorre com a sua definição, com o seu sentido. No livro 

Letramentos  múltiplos,  escola  e  inclusão  social,  Rojo  (2009)  reconhece  a  dimensão 

complexa e multifacetada desse conceito: “mas afinal que conceito é esse tão complexo e 

diversificado que recobre desde a leitura escolar em voz alta de um texto escrito, até um CD 

de rap em tupi, [...] passando pelo uso de meios eletrônicos e digitais?” (p. 97)

Em entrevista à Revista Perspectiva, revista de educação da Universidade Federal de 

Santa  Catarina  (UFSC),  Dionísio  (2007)  também  destaca  a  dificuldade  de  se  ter  uma 

resposta exata para o conceito de letramento no Brasil:  “[...] qualquer tentativa de dizer o 

que é o letramento ou arranjar  uma definição  no dicionário  é uma tentativa gorada. Isso 

significa que, certamente, não será fácil uma resposta linear para o que é o letramento” (p. 

209). 

Contudo, compreendemos o termo letramento, sobretudo, como uma prática social e 

culturalmente  determinada,  constituída  nas  e  pelas  relações de poder.  Essa  compreensão 

fundamenta-se principalmente nos estudos de Shirley Heath,  Brian Street, David  Barton, 

Mary Hamilton e Roz Ivanic,  que têm influenciado  trabalhos no Brasil,  tais  como os de 

Soares (1998), Kleiman  (1995), Rojo (2000, 2009) e Macedo (2005, 2010). São esses os 

principais autores para esse diálogo. 

Defendendo essa mesma posição do letramento como prática social, Castanheira et 

al. (2007)  afirmam  que,  “quando  professores  e  estudantes  constroem  as  normas  e  as 

expectativas, os papéis e as relações, os direitos e os deveres que orientam sua participação 

na vida cotidiana na sala de aula, estão também definindo o que significa letramento e ação 

letrada nos eventos locais da sala de aula” (p. 8). As autoras indicam ainda que não há uma 

definição  única  para  o  termo  letramento,  mas  que  esse  termo  adquire  um  ou  outro 

significado  dependendo de cada grupo em questão. A sala de aula pode ser considerada, 

portanto, como uma comunidade que utiliza a leitura e a escrita em situações específicas e 

que, nesse contexto, o letramento também adquire um significado específico.

A compreensão do termo letramento, com um foco mais social, perpassando os usos 

e práticas de linguagem que envolvem a escrita de formas variadas e em contextos também 

distintos  (família,  escola,  igreja  etc.)  se  deu  a  partir  dos  NLS,  que,  numa  perspectiva 

etnográfica  e  antropológica,  propõem  duas  concepções  de  letramento:  o  letramento 

autônomo e o letramento ideológico (STREET, 1984, 1993, 2001, 2003).

Para  Street  (1993),  o  modelo  autônomo  vê  o  letramento  “em  termos  técnicos, 
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tratando-o  como  independente  do  contexto  social,  uma  variável  autônoma  cujas 

consequências para a sociedade e a cognição são derivadas de sua natureza intrínseca” (p. 

5). Ou seja, essa concepção vincula-se, numa relação causal, ao progresso, à civilização, à 

mobilidade social. 

Ao  contrário  do  modelo  autônomo,  o  modelo  ideológico  contraposto por  Street 

(1993), “vê as práticas de letramento como indissoluvelmente ligadas às estruturas culturais 

e de poder da sociedade e reconhece a variedade de práticas culturais associadas à leitura e à 

escrita em diferentes contextos” (p.  7).  Ou seja,  as práticas de letramento são cultural e 

socialmente  determinadas,  construídas  em  contextos  específicos  de  uso  da  escrita, 

extrapolando a ideia da relação causal com o progresso e a mobilidade social, proposta pelo 

modelo anterior. 

Street (2009) ressalta, ainda, em entrevista concedida à Revista Língua Escrita, que 

a predominância  do modelo  autônomo de letramento,  em determinados círculos,  justifica 

propor o modelo ideológico. “No entanto, o modelo autônomo é ele mesmo, sem dúvida, um 

exemplo clássico de ideologia. Isto é dizer que todos os modelos são ideológicos e o modelo 

autônomo é apenas um dos exemplos de modelo ideológico” (p. 86). Desse modo, podemos 

pensar na relação entre os dois modelos, e não na oposição absoluta entre eles.

A partir do modelo ideológico, Soares (1998) afirma que “letramento não é pura e 

simplesmente  um conjunto  de  habilidades  individuais;  é  o  conjunto  de  práticas  sociais 

ligadas à leitura e à escrita em que os indivíduos se envolvem em seu contexto social.” (p. 

72).

Para Rojo  (2009),  “o  significado  do  letramento  varia  através  dos  tempos  e das 

culturas e dentro de uma mesma cultura. Por isso, práticas tão diferentes, em contextos tão 

diferenciados, são vistas como letramento, embora diferentemente valorizadas e designando, 

a seus participantes, poderes também diversos” (p. 99). 

É nesse questionamento da escrita como objeto universal e neutro que surge a ideia 

dos múltiplos letramentos. As práticas de letramento são sociais e, portanto, não podem ser 

compreendidas fora dos seus contextos políticos e ideológicos. Essa posição, como ressalta 

Street (2003), 

implica o reconhecimento dos múltiplos letramentos, que variam no tempo 
e  no  espaço,  mas  que  são  também  contestados  nas  relações  de  poder. 
Assim, os NLS não pressupõem coisa alguma como garantida em relação 
aos letramentos e às práticas sociais com que se associam, problematizando 
aquilo  que  conta  como  letramento  em  qualquer  tempo-espaço  e 
interrogando-se  sobre  quais  letramentos  são  dominantes  e  quais  são 
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marginalizados ou de resistência (p. 77). 

A respeito dos letramentos dominantes ou marginalizados (vernaculares), Hamilton 

(2002  apud ROJO, 2009) identifica os letramentos dominantes como aqueles associados a 

organizações formais,  como a escola, a igreja, o comércio etc., e que contam com agentes 

que, em relação ao conhecimento são valorizados legal e culturalmente, são poderosos na 

proporção do poder da sua instituição de origem, e os letramentos vernaculares não seriam 

regulados,  controlados  ou  sistematizados  por  instituições  e  teriam  sua  origem  na  vida 

cotidiana, nas culturas locais. 

Seguindo  essas  concepções,  o  termo  letramento  é  definido  por  Kleiman  (1995) 

“como um conjunto de práticas sociais  que usam a escrita,  enquanto sistema simbólico e 

enquanto  tecnologia,  em contextos  específicos,  para  objetivos  específicos”  (p.  19).  As 

práticas  escolares  passam,  então,  a  ser  entendidas  como  um  tipo  de  prática  social  de 

letramento, que desenvolve determinadas habilidades e determina uma forma de utilizar  a 

escrita.  Nesse  sentido,  conforme  apontado  por Kleimam  (1995),  a  escola  sustentar-se-ia 

numa  concepção  de  letramento  autônomo,  que  considera  a  escrita  algo  neutro  e 

descontextualizado,  e  sua aprendizagem um processo  individual,  e  estaria  vinculada  aos 

letramentos dominantes, conforme proposto por Hamilton (2002 apud ROJO, 2009). 

No entanto, para Street (2003), 

engajar-se  em  práticas  de  letramento  é  sempre  um  ato  social.  [...]  As 
formas  nas quais  professores  e  estudantes  interagem já  são uma  prática 
social  que afeta  a  natureza  do letramento  que está  sendo  aprendido,  as 
ideias sobre letramento apropriadas pelos participantes e sua posição nas 
relações de poder (p. 78). 

Assim,  mesmo  que  usando  a  leitura  e  a  escrita  de  modos  específicos,  a  escola 

constrói um tipo de letramento, a saber: o letramento escolar.

A respeito desse letramento escolar, o trabalho de Macedo (2010) sustenta que a sala 

de aula, espaço privilegiado para a construção desse tipo de letramento, pode ser entendida 

como um espaço de tensões, imbricada em processos de alfabetização como prática social e 

ao  mesmo  tempo  universal  e  neutra,  permeada  pelo  modelo  autônomo  e  ideológico  de 

letramento. Para a autora, dicotomizar esses dois modelos não contribui para o avanço do 

conhecimento científico sobre letramento.

Encontramos respaldos para a compreensão  dessa tensão que vem permeando os 

discursos e as práticas docentes na concepção de linguagem proposta por Bakhtin (1995). 
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Para esse autor, a linguagem, social e histórica, é polifônica, permeada por diversas vozes e 

marcada dialógica e ideologicamente. Nesse sentido, ela deve ser compreendida à luz dos 

horizontes sociais  mais  amplos,  nos quais os sujeitos envolvidos no trabalho de pesquisa, 

inclusive o pesquisador, estejam inseridos.

A interação verbal,  seja  ela  face a face ou não, é o pressuposto básico  para uma 

construção dialógica  dos discursos,  dos enunciados,  que só  podem ser  compreendidos a 

partir de uma situação concreta. 

Enquanto  a  palavra  e  a  sentença  são  uma  unidade  da  linguagem,  o 
enunciado  é  uma  unidade  da  comunicação discursiva.  Toda  enunciação 
tem, pois,  dois aspectos: o linguístico,  que é reiterativo e se refere a um 
objeto  preexistente,  e  o contextual,  que é único,  tendo como referência, 
novos enunciados (FREITAS, 1995, p. 135). 

Desse modo, podemos afirmar  que o enunciado  se constitui nas situações sociais 

organizadas,  nos diálogos,  nas  relações  discursivas  e  concretas entre os sujeitos.  Nessas 

relações,  os  sentidos  (significados  contextuais)  pressupõem  uma  compreensão  ativa:  a 

elaboração de uma resposta, podendo ela ser imediata ou não, verbal ou não.  

Nessa  atividade  dialógica,  podemos  dizer  que  a  palavra  alheia  se  torna  palavra 

minha  num  fluxo  ininterrupto  de  apropriação  do  discurso  de  outrem,  denominado  por 

Bakhtin  (1995)  como  fluxo  da  cadeia  de  interação  verbal.  Cabe  destacar  aqui  que,  na 

concepção bakhtiniana, a palavra diálogo nem sempre pressupõe uma relação harmônica; ao 

contrário, pode ser compreendida como um lugar de tensões, uma “arena de vozes”, “um 

campo de luta, de confronto entre diferenças, estando seu aspecto principal no fato de que 

somos seres relacionais, seres que vivem e se constituem nas relações, uns com os outros, 

que se formam nos diálogos que travam ao longo da vida” (SOBRAL, 2008, p. 223). Assim, 

a palavra, território de interseção entre eu e o outro, é imbricada de propósitos, de ideologia 

e se constitui como espaço de diferentes valores e vozes sociais, e os sujeitos se constituem 

nas interações das quais participam nas suas comunidades de atuação. 

Bakhtin  (1995) explicita  ainda duas dimensões constitutivas da palavra alheia,  as 

quais  ele  denominou palavra de autoridade e palavra internamente persuasiva.  Para ele,  a 

apropriação do discurso de outrem é complexa e não se funda apenas no reconhecimento da 

palavra  alheia,  mas  também na  refutação,  reconstrução e  reelaboração  dessa  palavra.  O 

discurso de autoridade, numa concepção bakhtiniana, é entendido como verdade absoluta e 

pressupõe  que  nos  apropriemos  dele  como  tal,  sem  questionamentos.  O  discurso 

internamente persuasivo possibilita aos seus interlocutores a contrapalavra, a apropriação em 
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alguma medida e a transformação dele em discurso próprio, que se torna um pouco nosso e 

um pouco alheio.  A dimensão  persuasiva  desse discurso  possibilita  que ele  se abra para 

muitas possibilidades, tornando-o dialógico e produtor de novos sentidos. 

 Partimos  do pressuposto de que,  na  sala  de aula,  o  discurso do professor  pode 

abarcar  essas  duas  dimensões.  “A  autoridade  do  discurso  e  sua  persuasividade  interna 

podem ser  unidas  em um único  discurso,  pela  ocorrência  simultânea  da autoridade e da 

persuasão, apesar das diferenças profundas entre essas duas categorias do discurso do outro” 

(BAKHTIN, 1995, p. 342).

A teoria  enunciativa da linguagem instaura ainda um espaço privilegiado  para se 

pensar a problemática da alteridade no fazer pesquisa. Qual o lugar que o outro assume no 

processo  de  investigação?  Como  a  palavra  alheia  toma  forma  nos  enunciados  que  são 

produzidos? Essas  são  questões centrais  durante o  trabalho  de campo  e no  processo  de 

escrita. Sobre esse aspecto, Bakhtin (2010) alerta para a necessidade de compreendermos os 

sujeitos de  pesquisa  de  maneira  participativa,  ética,  responsável  e  reflexiva,  para  não 

pensarmos que o nosso conhecimento teórico dará conta de explicar, em forma de verdade, o 

mundo real, que é histórico, inacabado e passível a várias interpretações. Ou seja, “tudo que 

é teoricamente concebível não é mais que um aspecto” (p. 53). 

Como afirma Sobral (2008), 

a  filosofia  do  ato  ético  (ou  ato  responsível,  ou  ato  ‘responsável’)  de 
Bakhtin,  é,  em termos  gerais,  uma  proposta  de estudo do  agir  humano 
concreto, social e histórico e, portanto, sujeito a mudanças, e não apenas 
em termos de seu aspecto material, mas das maneiras de os seres humanos 
o  conceberem  simbolicamente,  isto  é,  de  o  representarem por  meio  de 
alguma  linguagem,  e  de  agirem,  nesses  termos,  em  circunstâncias 
específicas (p. 224). 

 Por fim, considerando que a ampliação do EF tem como um de seus eixos favorecer 

o contato das crianças com o mundo  letrado, sobretudo aquelas  cujo  acesso a materiais 

escritos é  mais  restrito,  para que elas possam se alfabetizar  sobretudo na  perspectiva  do 

letramento,  cabe  perguntar:   em que práticas de letramento  essas  crianças  estão tendo a 

oportunidade de se envolver,  no contexto dos seus processos de alfabetização, dentro das 

instituições  escolares  de  EF?  Que  vozes  permeiam  essas  práticas?  Como  a  linguagem, 

partindo do pressuposto da dialogicidade do discurso, é concebida nesse contexto? 

3.1 Instrumentos e procedimentos utilizados para a construção dos dados
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No  intuito  de  manter  a  coerência  com o  enfoque  teórico  definido  na  pesquisa, 

escolhemos a observação, numa perspectiva etnográfica dos estudos sobre letramento, e a 

realização  de  entrevistas  individuais,  semiestruturadas  como  principais  instrumentos  de 

recolha de dados. De acordo com Bogdan e Biklen (1994), o termo dados “refere-se aos 

materiais  em bruto  que  os  investigadores  recolhem do  mundo  em que  se  encontram a 

estudar;  são  os  elementos  que  formam  a  base  de  análise”  (p.  149).  Assim,  os  dados 

apresentados  e  analisados  nos  capítulos  seguintes  são  um  produto  das  observações  e 

entrevistas realizadas com os sujeitos da investigação.

 As observações ocorreram numa turma de 1º ano, de abril a novembro de 2010, 

com notas de  campo,  alguns  registros audiovisuais  e  fotográficos.  As  entrevistas  foram 

realizadas com as professoras das turmas de 1º ano e desenvolvidas com base em um roteiro, 

previamente elaborado com perguntas abertas. O termo notas de campo trata-se “do relato 

escrito daquilo  que o investigador ouve, vê,  experiencia  e pensa, no decurso da recolha e 

refletindo sobre os dados de um estudo qualitativo” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 149). As 

notas de campo, neste estudo, serviram tanto à observação quanto às entrevistas. 

Conscientes de que “a escolha de um determinado foco é sempre um ato artificial, 

uma vez que implica a fragmentação do todo onde ele está integrado” (BOGDAN; BIKLEN, 

1994, p. 240), buscamos, observando uma turma de 1º ano, ouvindo as professoras acerca 

das suas realidades e considerando seus contextos sociais e históricos como determinantes, 

principalmente no que diz respeito às suas práticas alfabetizadoras no EF com nove anos de 

duração, compreender como essas professoras apropriaram-se da política de ampliação do 

EF. 

Como  mencionado  na  introdução, eu  sou professora  no  município  de  Tiradentes 

desde 2002, quando concluí  o curso Normal – Magistério  de primeiro  grau, além de ser 

moradora num distrito  rural desse mesmo município.  Esses fatores condicionaram minha 

escolha  pela  RMT  como  campo  de  investigação  na  medida  em  que  possibilitariam, 

sobretudo,  um melhor  aproveitamento  do  tempo  destinado  às  observações.  Além  disso, 

Tiradentes  é  um município  mineiro,  onde  se  subentende  que  já  tenha  se  consolidado  o 

ordenamento legal referente à ampliação do EF, pressuposto desta investigação, também já 

mencionado anteriormente. 

A RMT conta com oito estabelecimentos de ensino  para atendimento educacional 

nas modalidades EI e EF. Para a circunscrição do universo da presente pesquisa, definimos 

que  os professores  que  estivessem atuando  com turmas  de  primeiro  ano  seriam nossos 

sujeitos de pesquisa. Para tanto, contamos com a participação de seis professoras. Todas elas 
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foram entrevistadas e uma delas teve suas aulas acompanhadas ao longo do ano de 2010, 

último  prazo  para  as  escolas  do  país  se  adequarem  às  proposições  do  MEC  para  o 

atendimento  à  criança  de  seis  anos  no  EF.  Importante  ressaltar  que,  na  prática,  esse 

procedimento  metodológico  não  se deu de  maneira  linear.  A  pesquisa  iniciou-se  com a 

observação e, por último, foram feitas as entrevistas. 

3.1.1 Observando a sala de aula: a opção pela perspectiva etnográfica  

 Nas  últimas  décadas,  os  estudos  do  tipo  qualitativo  tomaram  a  observação 

participante como um dos principais  instrumentos metodológicos adotados nas pesquisas. 

No entanto, para Freitas (2007), a observação participante tem se apresentado a partir  de 

diferentes perspectivas como a objetivista, a subjetivista e a interpretativa. “A terceira, numa 

linha da interpretação da cultura, possibilitada principalmente pelos trabalhos de Geertz, vê 

a  cultura  como  um  texto,  portador  de  um  significado  que  deve  ser  resgatado  pela 

interpretação” (p. 30). É desse tipo de observação que nos aproximamos a partir da opção 

pela perspectiva etnográfica.

Para a recolha dos dados desta investigação, buscamos estar junto com os sujeitos, 

estar dentro do mundo desses sujeitos, “não como alguém que faz uma pequena paragem ao 

passar,  mas  como quem vai  fazer  uma visita; não como uma pessoa que sabe tudo, mas 

como alguém que quer aprender; não como uma pessoa que quer ser como o sujeito, mas 

como alguém que  procura saber  o  que  é  ser  como ele”  (GEERTZ,  1979, p.  241,  apud 

BOGDAN; BIKLEN, 1994) Mais do que isso, buscamos aprender o modo de pensar dos 

sujeitos, mas sem necessariamente pensar da mesma forma. 

É importante destacar que a pesquisa de observação pode adotar diferentes maneiras 

de registrar seus fenômenos de interesse. São os métodos: sistemas de categoria, sistemas 

descritivos,  sistemas  narrativos  e  registros  tecnológicos  que  podem  ser  ferramentas 

etnográficas,  mas  que  o mero  uso,  por  si  só,  não  constitui  método  etnográfico.  Afinal, 

metodologia  é  mais  que  uma  técnica;  abrange  a  relação  entre  teoria  e  método,  entre 

princípios e instrumentos (GREEN et al., 2005).

Assim, do ponto de vista metodológico, a opção adotada para esta investigação não 

se trata de uma etnografia no sentido estrito do termo, do pesquisador-etnógrafo, apesar de 

se  utilizar  das  ferramentas  e  estratégias  do  trabalho  etnográfico.  Trata-se,  isso,  sim,  de 

considerar a etnografia como uma lógica de investigação na área educacional, um conjunto 

de  princípios  que  localizam  a  etnografia  dentro  de  teorias  sobre  cultura  aplicadas  em 

59



pesquisas no campo da educação, conforme apontado no trabalho de Green et al. (2005). 

Green et al.  (2005) defendem que já existe um conjunto considerável de pesquisas 

na interface entre etnografia e educação, com um conjunto de conceitos, práticas e ações, as 

quais possibilitam entender a etnografia como uma abordagem de pesquisa para o campo da 

educação. Para elas, três princípios-chave dão base à etnografia e são constituintes de uma 

lógica de investigação a pesquisas fundamentadas na antropologia cultural e na etnografia da 

comunicação:  a  etnografia  como  o  estudo  de  práticas  culturais,  como  uma  perspectiva 

contrastiva e como uma perspectiva holística. 

Esses  princípios,  grosso  modo,  buscam  compreender  os  padrões  culturais  e  as 

práticas  das  vidas  cotidianas,  dar  visibilidade aos  princípios  de  práticas  comumente 

invisíveis que norteiam as ações, interações, produção de artefatos e construção de eventos e 

atividades da vida diária dos membros de um grupo e entender as relações entre parte-todo 

nesse contexto, a partir de uma perspectiva êmica, ou de um membro da comunidade.

A  posição  êmica,  por  nós  assumida,  e  na  qual  o  foco  da  investigação  é  a 

compreensão dos “padrões culturais” e das “práticas” cotidianas dos integrantes do grupo 

estudado, leva  o pesquisador a entender os significados locais,  ou seja,  o modo como os 

sujeitos significam os processos dos quais participam. Para tanto, é necessário suspender as 

nossas noções e valores para compreender a posição do outro. Isso acontece por meio de um 

processo interativo ou responsivo, no qual o etnógrafo avalia  o que os membros precisam 

saber, fazer, prever e interpretar, a fim de participar, como um membro, na construção dos 

eventos em andamento da vida que acontece dentro do grupo social (GREEN et al., 2005).

Desse modo, compreendemos a sala de aula como uma comunidade cultural,  com 

diferentes sujeitos, assumindo papéis também distintos no processo de ensino-aprendizagem 

(CASTANHEIRA, 2000 apud MACEDO, 2005, p. 14). Cultura é entendida aqui como “um 

conjunto  e  princípios  de  práticas  que  são  construídos  por  seus  membros  à  medida  que 

estabelecem papéis e relações, normas e expectativas, e direitos e obrigações que constituem 

o sentimento de pertencimento ao grupo local”, e ao pesquisador cabe “revelar as maneiras 

pelas quais os membros do grupo estudado percebem sua realidade e seu mundo, como eles 

constroem seus  padrões  de  vida,  e  como,  por  intermédio  de  suas  ações  e  interações, 

constituem seus valores, crenças, ideias e sistemas simbólicos significativos (GREEN et al., 

2005, p. 30).

Colocadas  essas  questões,  é  necessário  acrescentar  ainda  que abordagem teórica 

adotada  nesta  investigação  permitiu-nos  algo  a  mais:  uma  relação  do  individual  com o 

social,  um processo de observação com um caráter mais dialógico, colocando-nos com os 
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sujeitos, produzindo sentidos sobre os eventos observados. Com essa observação, realizamos 

uma  compreensão  “marcada  pela  perspectiva  da  totalidade,  construída  no  encontro  dos 

diferentes enunciados produzidos entre pesquisador e pesquisado” (FREITAS, 2007, p. 31).

Outra  marca  da  observação  ora  realizada  nesta  investigação  é  a  sua  dimensão 

auteritária,  indicada  anteriormente:  o  pesquisador  como  parte  do  evento  observado,  no 

encontro com o outro e no seu necessário exercício exotópico, para descrever no seu texto 

outros textos e contextos.  Freitas (2007) destaca a situação de campo “como uma esfera 

social de circulação de discursos e os textos que dela emergem como um lugar específico de 

produção do conhecimento que se estrutura em torno do eixo da alteridade” (p. 32).

Todos esses princípios guiaram-nos na incursão em campo, de modo a compreender 

quais os significados da leitura e da escrita para os sujeitos do grupo observado. Buscamos 

considerar a observação como um encontro de múltiplas vozes, numa perspectiva discursiva, 

dialógica  e  polifônica,  compreendendo,  por  meio  da  teoria  enunciativa  da  linguagem, 

proposta por Bakhtin (1995), que o campo nos propõe variados eventos de linguagem que 

são marcados pela interlocução que aí se estabelece.

O  estudo  de  caso,  de  cunho  etnográfico,  possibilitou-nos  investigar  ações  de 

letramento em um contexto específico: uma turma de 1º ano com crianças de seis anos no 

EF, situação de recente introdução na educação brasileira. A opção por essa perspectiva de 

observação  da sala  de aula  nos  fez  ir  além da mera  descrição  das  atividades  cotidianas 

realizadas pelos sujeitos, professora e alunos, e possibilitou-nos “o conhecimento de como 

os participantes utilizam tempo e espaço na sala de aula e definem quem pode fazer ou dizer 

o  quê,  com  quem,  quando,  onde,  em  que  condições  e  com  que  consequências” 

(CASTANHEIRA et al., 2007, p. 12). Observar o que de fato acontece no interior dessas 

turmas fornece subsídios importantes para fomentar o debate em torno da problemática da 

ampliação do tempo no EF.

A escolha da escola e da turma a ser investigada deu-se prioritariamente por fatores 

que favorecessem o aproveitamento do tempo na recolha dos dados. Por se tratar de um 

município  pequeno,  não  havia  muitas  opções.  São  quatro  instituições  na  área  rural  do 

município e outras quatro na área urbana, sendo que uma delas atende apenas a crianças de 

zero a três anos. Selecionamos, então, uma das três escolas restantes, na zona urbana, por ser 

possível estar lá antes do início das aulas, que se dava às 12:30h. Essa escola contava com 

apenas uma turma de 1º ano.

Sendo professora dessa rede ensino e tendo definido a escola de atuação, partimos 

para a questão da autorização para o trabalho. Como ressaltado por Bogdan e Biklen (1994), 
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“existem várias maneiras de o fazer. A mais adequada dependerá de quem você é, do que 

pretende estudar e do que espera conseguir” (p. 116). Assim, já conhecendo um pouco da 

hierarquia e das regras de funcionamento da escola, optamos por fazer o primeiro contato 

com a professora do primeiro ano em meados do mês de março. 

Partimos  do pressuposto de que não  adiantaria  a  escola  abrir  as  portas para este 

trabalho se a professora não abrisse as portas da sua sala para acompanhamento diário. Além 

do mais “a obtenção da autorização para realizar o estudo envolve mais do que uma bênção 

oficial.  Passa por desbravar o caminho para uma relação sólida a estabelecer com aqueles 

com quem irá passar tempo, de modo a que o aceitem a si e àquilo  que pretende fazer” 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 117).

Ressaltamos para a professora que ela estava sendo convidada  a participar  de um 

estudo. Seguindo  as  dicas  de Bogdan e  Biklen  (1994),  fomos  honestas,  mas  não  muito 

específicas  e  nem  nos  utilizamos  muito  da  linguagem  acadêmica.  Fizemos  uma  breve 

apresentação do tema de estudo, bem como das questões éticas envolvidas neste trabalho, 

como a preservação da identidade dos sujeitos e da utilização única e exclusivamente das 

informações obtidas para compor o estudo.  

Após  a  concordância  da  professora,  passamos  ao  contato  com a  coordenadora 

pedagógica  e  a  diretora  da  escola.  A própria  professora,  ao  concordar  com o trabalho, 

destacou que só seria possível caso essas outras duas pessoas, no caso suas superiores, não 

discordassem. A conversa com elas se deu no mesmo dia, na sala dos professores da escola, 

em  horário  de  aula.  Adotamos  o  mesmo  procedimento  realizado  com  a  professora: 

apresentação breve do tema de estudo e abordagem de questões éticas. 

A  diretora  mostrou-se  receptiva  e  concordou  com  o  trabalho,  assim  como  a 

coordenadora  pedagógica.  No  entanto,  elas  colocaram uma  condição.  Pediram que  nós 

iniciássemos  as  observações  no  mês  de  abril  de  2010,  logo  que  os  alunos  já  tivessem 

recebido seus kits escolares, com mochila, cadernos e outros materiais escolares doados pela 

prefeitura  do  município.  Segundo  elas,  só  depois  disso  as  coisas  estariam funcionando 

normalmente na escola. 

Assim, ficamos condicionadas a isso para começar o trabalho. Como a doação dos 

materiais  acontece em todas as escolas  municipais,  não  adiantaria  procurar  outra escola, 

porque também estaria passando por isso. Decidimos aguardar o contato da escola para dar 

início às observações. 

Acabamos iniciando a observação da turma no dia 26 de abril de 2010, poucos dias 

depois da entrega dos kits aos alunos. Considerando que o mês de abril já estava no fim, o 
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período de imersão nesse contexto foi de sete meses. Ao longo desses meses, a frequência de 

visitas à turma foi intensa,  principalmente  nos meses  observados no primeiro semestre – 

maio, junho e julho. As observações se encerraram com um total de 47 dias registrados em 

notas de campo, o que corresponde a, aproximadamente,  228 horas de observação, sendo 

que, no final do mês de setembro e no mês de outubro, houve uma pausa nas observações 

por  diversos  motivos:  aconteceu  o  Colóquio  Internacional  de  Letramento  em  Belo 

Horizonte; logo em seguida,  veio  a semana  da criança  na  escola  investigada;  e,  depois, 

participamos da ANPEd/2010. 

Para a compreensão das ações que envolveram a alfabetização e o letramento na sala 

de  aula,  buscamos  na  observação  nosso  principal  suporte.  Contudo,  nesse  período,  a 

fotografia de determinadas situações também foi utilizada para complementação dos dados e 

compreensão do contexto mais amplo, assim como a coleta de materiais lidos e produzidos 

pelos alunos.

3.1.2 O diálogo com as professoras: a opção pela entrevista

No âmbito da pesquisa qualitativa, compreendemos a entrevista como uma produção 

de linguagem e  entendemos  que  essa  ferramenta  se  constitui  na  relação  entrevistador  e 

entrevistado numa situação de interação verbal (BAKHTIN, 1992). Esse instrumento tem 

como objetivo  a mútua compreensão; uma  compreensão  ativa,  que é responsiva,  pois  o 

sujeito  é  um ser  de  resposta.  Resposta  elaborada,  pensada  e  refletida.  De  acordo  com 

Bakhtin  (1992),  “a  compreensão  de  uma  fala  viva,  de  um  enunciado  vivo,  é  sempre 

acompanhada de uma atitude responsiva ativa. Toda compreensão é prenhe de resposta e, de 

uma forma ou de outra, forçosamente a produz: o ouvinte torna-se o locutor” (p. 290). Ou 

seja, o ouvinte corresponde ao protagonista real da comunicação verbal.

 Aguiar e Ozella  (2006) afirmam que a entrevista se trata de um dos instrumentos 

mais ricos e que melhor possibilitam a apreensão de sentidos e significados. Durante todo o 

processo  discursivo,  de  audição,  de  compreensão  e  de  resposta,  o  ouvinte  concorda, 

discorda, posiciona-se, repensa e reconstrói sua fala, seu enunciado. Desse modo, é possível 

captar as apropriações que foram feitas por ele acerca do tema.

Numa  situação  de  entrevista,  compreender  ativamente  o  enunciado  do  outro 

pressupõe um excedente de visão que se faz necessário. “Devo identificar-me com o outro e 

ver o mundo através de seu sistema de valores, tal como ele vê,  devo colocar-me em seu 

lugar, e depois, de volta ao meu lugar, contemplar seu horizonte com tudo o que se descobre 
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do lugar que ocupo fora dele” (BAKHTIN, 1992, p. 45). É esse movimento de se colocar no 

lugar do outro e, em seguida, voltar ao seu lugar que permite ao pesquisador dar forma e 

acabamento  ao  que  ouviu.  É  o lugar  exotópico,  necessário  ao  pesquisador,  também  na 

situação de entrevista.

 No campo  do trabalho  de pesquisa,  exotopia em Bakhtin  significa  reconhecer  a 

diferença de lugares e valores ocupados, por pesquisador e pesquisado. Desse modo, o papel 

do pesquisador seria tentar captar como os sujeitos se veem para depois assumir seu lugar 

exterior e configurar o que ele vê a partir do que o outro vê. Para Amorim (2003), trata-se de 

um desdobramento de olhares a partir de um lugar exterior. Esse excedente de visão, esse 

lugar exotópico, é que favorece o entrevistador na construção dos sentidos. “O quê e como 

do que se diz supõem sempre o ‘outro’ em sua fundamental diversidade” (p. 11). 

De  acordo  com  Freitas  (2007),  “a  compreensão  bakhtiniana  implica  duas 

consciências,  dois sujeitos,  sendo, portanto, uma  forma  de diálogo: consiste  em opor ao 

interlocutor a sua contrapalavra” (p. 36). E, desse modo, a entrevista pode ser considerada 

dialógica  na  medida  em que estabelece  uma  relação  de  sentido  entre  os enunciados  na 

corrente da comunicação verbal.

Freitas  (2007,  p.  36)  destaca  ainda  duas  dimensões  a  serem consideradas  nessa 

interlocução: a situação experenciada e a contextualização do pesquisador. Para a autora, os 

enunciados são construídos na  situação concreta em que se realizam;  e o  sujeito  que se 

expressa, traz na sua voz, a marca de outras vozes que refletem o contexto social do qual 

participa. O pesquisador também é um ser social, marcado pelas suas próprias experiências 

no  mundo;  carrega  um determinado  horizonte  social,  que  o  guia  nas  suas  leituras  dos 

acontecimentos e do outro. 

Concordamos também com Silveira (2002), ao considerar a entrevista como

uma arena de significados: um jogo interlocutivo, em que um entrevistador 
‘quer  saber algo’, propondo ao entrevistado uma espécie  de exercício de 
lacunas a serem preenchidas... Para esse preenchimento,  os entrevistados 
saberão ou tentarão se reinventar como personagens, mas não personagens 
sem autor, e, sim,  personagens  cujo autor coletivo sejam as experiências 
culturais, cotidianas,  os  discursos  que os  atravessam e ressoam em suas 
vozes (p. 139). 

A entrevista, portanto, se constitui como uma porta de acesso às realidades sociais, 

uma forma de interação entre sujeitos em posições assimétricas:  um,  objetivando  coletar 

informações,  e  o  outro,  dispondo-se  a  fornecê-las.  “Pesquisador  e  pesquisado  numa 

experiência dialógica conseguindo se transportarem da linguagem interna de sua percepção 
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para  a  sua  expressividade  externa,  entrelaçando-se  por  inteiro,  num processo  de  mútua 

compreensão” (FREITAS, 2007, p. 36).

No entanto, não podemos deixar de considerar uma outra faceta desse importante 

instrumento:  as  realidades  sociais  não  são  de  fácil  apreensão  e  abarcam  múltiplas 

interpretações. A esse respeito, Silveira (2002) considera que a própria situação de entrevista 

merece  ser  posta sob  um olhar  analítico  e  se  demonstra  surpresa  com o  hábito  de  se 

minimizar  o  registro  das  perguntas  do  entrevistador.  Assim,  optamos por expor,  logo  a 

seguir,  o  roteiro  utilizado  para  a  realização  das  entrevistas,  e  não  em  anexo,  como 

normalmente é apresentado em teses e dissertações, considerando-o como “um provocador 

de outras verdades, outras histórias, outras lógicas” (p. 134).

Roteiro utilizado para a entrevista: 

1.  Há quanto tempo  você é professora alfabetizadora na RMT? Já trabalhou com 

crianças de seis anos em outros anos, seja na EI ou no EF? Que mudanças você percebeu em 

decorrência da ampliação do EF para nove anos?

2. Em algum momento, a equipe pedagógica da sua escola se organizou para elaborar 

uma proposta pedagógico-curricular específica para o atendimento das crianças de seis anos 

no EF? A escola empreendeu alguma ação específica nesse sentido?

3. Você já teve contato com alguma discussão sistemática sobre a ampliação do EF? 

Como? Você participou de algum curso de formação continuada com foco nessa temática?

4. Você conhece ou já leu algum documento oficial ou material específico que trata 

dessa temática: o atendimento da criança de seis anos no EF? (Eu vou lhe mostrar alguns, 

você poderia me confirmar se conhece?) Como você teve contato com esses documentos?

5.  É  do  meu  conhecimento  que a RMT  utiliza  planos  de  ensino  para  orientar  o 

trabalho do professor nos diferentes componentes curriculares. Os professores participam da 

elaboração desse plano? Você participou da elaboração do plano de ensino do primeiro ano? 

Que materiais  subsidiaram a equipe pedagógica  na  elaboração do mesmo?  Ele  tem sido 

referência para a sua prática pedagógica?

6.  A  rede  municipal  adotou  um  livro  didático  para  o  componente  curricular 
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Letramento e Alfabetização Linguística: o Projeto Prosa. Você participou da escolha desse 

livro? Que critérios você considerou para isso? Que lugar ele ocupa na sua prática? Como 

você o utiliza com seus alunos? Como você o avalia?

7.  Além  do  LD,  que  outros  materiais  você  utiliza  para  o  trabalho  com  a 

alfabetização? Como? Você utiliza  algum outro material  para alfabetizar  seus alunos  ou 

conta com outro recurso que você considere importante?

8. Como você percebe a ampliação do EF no seu município? 

Esse roteiro foi elaborado a partir das leituras desenvolvidas sobre a temática e com 

base  nas  observações  realizadas  na  turma  de  1º  ano,  que  antecederam a  realização  das 

entrevistas.  No  mês  de  dezembro  de  2010,  entramos  em  contato  com  todas  as  seis 

professoras que atuaram com crianças de seis anos no município e realizamos as entrevistas. 

Importante ressaltar que, para a professora que teve suas aulas acompanhadas, foi elaborado 

um roteiro um pouco diferente do que foi apresentado, contemplando alguns aspectos que 

chamaram a atenção na prática dela.

Fizemos  o  contato,  por  telefone,  com  as  professoras  que  seriam  entrevistadas. 

Inicialmente,  fizemos  uma pequena  apresentação  do estudo, destacamos as intenções do 

trabalho  e ressaltamos as dimensões éticas envolvidas neste trabalho  de pesquisa,  como a 

utilização  das  informações,  por  elas  fornecidas,  unicamente  para  compor  o  corpus do 

trabalho.  Explicamos  também a  necessidade  do  uso  do  gravador  durante  o  processo  da 

entrevista. 

Todas  as  professoras  contatadas  se  dispuseram prontamente  a  contribuir  com a 

pesquisa. Então, partimos para um próximo passo: quando e como faríamos as entrevistas, já 

que quatro delas trabalhavam em escolas da zona rural do município. 

No caso de três dessas professoras que atuavam em escolas rurais,  as entrevistas 

foram  realizadas  num  mesmo  dia,  em  horários  diferentes,  nas  dependências  do 

Departamento  Municipal  de  Educação  do  município,  quando  todas  elas  tiveram  que 

comparecer nesse local para a entrega dos diários de classe ao final do ano letivo de 2010. A 

outra  professora,  também  de  escola  rural,  trabalhava  na  mesma  escola  que  nós  e  foi 

entrevistada lá mesmo, também nos últimos dias de aula. As outras duas professoras foram 

entrevistadas em suas escolas de atuação, na  zona urbana  do município,  sendo que uma 

delas é a professora que teve suas aulas acompanhadas. 
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No  momento  de  cada  entrevista,  retomamos,  com um pouco  mais  de  rigor,  as 

questões que havíamos colocado inicialmente por telefone, sobre os objetivos da pesquisa, a 

relevância científica e social do trabalho e as questões éticas envolvidas. Pedimos também 

que elas  expusessem de fato suas ideias  e o que mais  elas  sentissem vontade em dizer. 

Conforme  orientação  de  Aguiar  e  Ozella  (2006),  buscamos  a  realização  de  entrevistas 

consistentes  de  modo  a  evitar  inferências  desnecessárias  ou  inadequadas,  assim  como 

tentamos  eliminar  as  dúvidas  possíveis,  aprofundando  colocações  e  reflexões  com  os 

sujeitos investigados.

Os dados foram gravados para futura transcrição. Durante o processo de busca de 

aprofundamento nas respostas individuais, utilizamo-nos de registros, no próprio caderno de 

campo, das observações de sala  de aula,  de aspectos extras à comunicação verbal,  como 

reações, gestos, expressões faciais etc. Concluída a entrevista, agradecemos a colaboração. 

No capítulo seguinte, serão discutidas essas entrevistas, com o objetivo de que sejam 

compreendidos  os sentidos  que  as  professoras  atribuem à  política  de ampliação  do EF, 

objeto de analise deste estudo. 
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CAPÍTULO 4

ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS DE SEIS ANOS: O QUE DIZEM AS 

PROFESSORAS?

Nesta  fase  do  trabalho,  dedicamo-nos  à  compreensão  dos  modos  como  as 

professoras do primeiro ano se apropriaram da política de ampliação do EF por meio  dos 

seus discursos, principalmente sobre suas práticas. Assim,  este capítulo foi organizado em 

três tópicos.  No primeiro,  apresentamos quem são as professoras que participaram desse 

processo de investigação. A seguir, descrevemos o processo utilizado para a organização e 

análise dos dados. Por fim, apresentamos as análises empreendidas a partir dos três núcleos 

de significação construídos: as mudanças observadas pelas professoras e suas impressões, 

em decorrência da implementação dessa política no município, os caminhos pelos quais elas 

se apropriaram dos referenciais teórico-metodológicos acerca do trabalho a ser desenvolvido 

nessa nova configuração do ensino  e alguns indícios das práticas alfabetizadoras que elas 

estão desenvolvendo com as crianças de seis anos. 

4.1 As professoras do 1º ano: sujeitos da investigação 

Considerando o objetivo da pesquisa, ou seja, compreender como as professoras do 

primeiro ano se apropriaram da política de ampliação do EF na RMT, procuramos conhecer 

um  pouco  mais  as  professoras,  que  se  envolveram  neste  trabalho  contrastando  nossas 

analises com estudos realizados por outros pesquisadores tais como: Goulart (2007), Corsino 

(2007), Bonfim (2010), Macedo (2005), Macedo e Lopes (2011) Carvalho e Macedo (2010) 

e Kramer (2007). 

Analice  tem 37 anos, é casada e mãe de uma filha,  recém-nascida.  Tem pais que 

estudaram pouco, até a 4ª série do EF. Cursou inicialmente o Magistério Nível Médio e, em 

seguida, fez o curso superior em Pedagogia para a EI, a distância, pela UFOP, concluído em 

2010.  Atualmente,  é  cursista  de Pedagogia,  na  modalidade a distância,  pela  UFJF.  Atua 

como professora há cinco anos, tendo trabalhado apenas no município de Tiradentes e, em 

2010, atuou numa escola de zona rural, em turma multisseriada, com 1º e 2º períodos da EI e 

1º ano do EF.  Foi o primeiro ano em que teve a oportunidade de trabalhar com crianças de 

seis anos.  

Paola tem 29 anos, é casada e mãe de dois filhos. Ela foi a professora que teve suas 
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aulas acompanhadas ao longo do ano de 2010. Seus pais têm escolaridade média – pai, EM 

completo  e mãe,  EM incompleto.  Ela  cursou o Ensino  Superior  em instituição  privada, 

concluindo o curso Normal Superior no ano de 2005 e fez uma especialização, a distância, 

em Práticas de Letramento e Alfabetização (PLA). Seu tempo de atuação como professora é 

de seis anos, também só no município de Tiradentes e, no ano de 2010, trabalhou com o 1º 

ano,  numa  turma  de  26  crianças.  Ela  já  havia  atuado  com crianças  dessa  faixa  etária, 

inclusive no ano anterior e na mesma escola.

Elis tem 34 anos, é solteira, filha de pais com baixa escolaridade – EF até a 4ª série. 

Sua formação em nível superior aconteceu também em instituição privada – UNIPAC, no 

Curso Normal Superior, em 2005. Tem curso de especialização em Práticas de Letramento e 

Alfabetização,  concluído  em 2010.  Atua  como  professora  há  cinco  anos  e,  em  2010, 

trabalhou também em escola de zona rural, com turma multisseriada: 1º e 2º períodos da EI 

e 1º ano do EF. 

Ivone  tem  35  anos,  é  casada  e  mãe  de  um  filho.  Seus  pais  também  são  de 

escolaridade  baixa  –  EF  até  a  4ª  série.  Cursou  o  Normal  Superior  pela  UNIPAC  e 

especializou-se em Práticas de Letramento e Alfabetização. Sua experiência no magistério é 

de  12  anos  e,  em 2010,  trabalhou  em escola  de  zona  rural,  com turma  multisseriada, 

atendendo a alunos de 1º e 2º anos do EF. Ela também já atuou com crianças de seis anos.

Júlia tem 38 anos, é casada e mãe de um filho. Seus pais são de baixa escolaridade, 

não tendo concluído nem os anos iniciais do EF. Sua formação inicial se deu no Magistério 

Nível Médio e, em seguida, no Curso Normal Superior da UNIPAC, concluído em 2007. 

Sua experiência no magistério é de 15 anos. Em 2010, trabalhou numa escola de zona rural, 

em turma multisseriada, atendendo a alunos de 1º e 2º períodos da EI e 1º ano do EF. Foi a 

primeira vez que atuou com crianças de seis anos.

Silmara tem 38 anos e seus pais também são de baixa escolaridade. Sua formação 

inicial  se deu via educação a distância,  no curso Veredas,  da Universidade do Estado de 

Minas Gerais (UEMG), concluído em 2005. Concluiu especialização em Psicopedagogia em 

2007,  também via  educação  a distância,  pela  Fundação  Mineira  de Educação  e Cultura 

(FUMEC-BH). Sua experiência no magistério é de 13 anos e, em 2010, atuou com turma de 

1º ano, atendendo a 25 alunos. É uma professora que já teve a oportunidade de trabalhar com 

a faixa etária dos seis anos, tanto na EI quanto no EF.

Essa  breve  apresentação  das  professoras  que  participaram  desta  investigação 

evidencia  algumas características que foram observadas por Macedo (2004) ao analisar  o 

perfil  de professores  do EF em Belo  Horizonte.  Dentre  essas  características,  é  possível 
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destacar a  predominância  do gênero feminino,  a idade  superior a  30 anos e o  fato  de a 

maioria ser casada. 

Outro aspecto que pode ser destacado se refere à baixa escolaridade dos pais dessas 

professoras.  A maioria  não  concluiu  o EF,  chegando  apenas  à 4ª série.  Também,  como 

evidenciado no estudo de Macedo (2004), essas professoras fazem parte da primeira geração 

a  ter  acesso  à  formação  em nível  superior,  ou  seja,  há  um movimento  ascendente  na 

trajetória social e instrucional das professoras em relação à sua família de origem. 

No que tange à formação  acadêmica  inicial,  todas as professoras possuem curso 

superior e o curso predominante é o Normal Superior. Esse dado relaciona-se, dentre outros 

fatores,  com  a  LDB  nº  9.394/96  e  com  o  Plano  Decenal  da  Educação,  citados  na 

apresentação deste trabalho, que provocaram uma busca desenfreada pela formação em nível 

superior.  Aliada  a  isso,  a  democratização  do  acesso  à  escolarização  superior,  expressa 

principalmente pela oferta de cursos oferecidos a distância,  foi fator determinante para a 

elevação do grau de formação dessas professoras. 

Os  cursos de especialização,  oferecidos  também nessa  modalidade,  contribuíram 

ainda  mais  para  o  aumento  do  nível  de  escolaridade  dessas  professoras.  Apenas  duas 

professoras entrevistadas ainda não têm uma especialização. O PLA, oferecido pela UFSJ, é 

predominante nesse nível de formação e está ligado ao ensino da leitura e da escrita, lugar de 

atuação das professoras.

Os dados sobre a experiência das professoras no magistério  indicam que elas não 

são professoras iniciantes. A metade delas trabalha há mais de dez anos e os outros 50% há 

pelo menos cinco anos, experiência também destacada no estudo de Macedo (2004). Além 

disso, quatro das professoras entrevistadas já atuaram com crianças na faixa etária dos seis 

anos, sendo que duas delas, Ivone e Silmara, tiveram a oportunidade de atuar com essa faixa 

etária  quando a mesma  ainda fazia  parte da EI. Fato que consideramos importante,  pois 

essas  professoras  revelam,  nos  seus  discursos,  ainda  mais  nitidamente,  as  alterações 

ocorridas nas suas práticas ao longo desse processo de inclusão das crianças de seis anos no 

EF. No caso das outras duas, quando trabalharam com crianças de seis anos, essa faixa etária 

já era parte do EF de nove anos, integrando a chamada Fase Introdutória, aqui em MG. 

4.2 Organização e análise dos dados das entrevistas: os núcleos de significação 

Para  a  organização  e  análise  dos  dados  obtidos  por  meio  das  seis  entrevistas 

realizadas com as professoras do primeiro ano, pautamo-nos nos estudos de Aguiar e Ozella 
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(2006) sobre núcleos de significação. Tomamos como pressuposto a palavra com significado 

para análise do sujeito: “temos que partir das palavras inseridas no contexto que lhes atribui 

significado, entendendo aqui como contexto desde a narrativa do sujeito até as condições 

histórico-sociais que o constituem” (p. 230).

Assim, a partir das contribuições de Aguiar e Ozella (2006) e para uma apropriação 

do  material  gravado  e  transcrito,  realizamos  várias  leituras  flutuantes,  destacamos  e 

organizamos pré-indicadores para a construção dos núcleos de significação. Familiarizamo-

nos com o conteúdo das entrevistas e fomos percebendo o que era recorrente nas falas das 

entrevistadas,  bem como aquilo  que mais  chamava atenção, considerando os objetivos da 

pesquisa. Emergiram daí diversos temas: mudanças ocorridas e mudanças que deveriam ter 

ocorrido a partir  da implementação da política; pouco conhecimento de materiais teóricos 

sobre o tema,  exceto os Cadernos  do  CEALE; o impacto das  avaliações  oficiais  para a 

prática docente; a proposta curricular do município como norte para a prática pedagógica; o 

papel  da experiência  do professor;  a  prática  alfabetizadora,  com ênfase  na  aquisição  do 

código e o discurso sobre gêneros textuais; e os usos dos materiais impressos nessas práticas 

(atividades mimeografadas, LD e Livro Literário).

Numa segunda leitura e complementando essa fase empírica do processo de análise, 

passamos  ao processo  de aglutinação dos pré-indicadores,  considerando como critérios a 

similaridade, complementaridade ou contraposição para avançar até os indicadores e seus 

conteúdos, os quais são indicados no Quadro 2:

Quadro 2 – Indicadores e conteúdos das entrevistas. 

INDICADORES CONTEÚDOS
Mudanças  observadas  pelos 

professores

O foco da prática pedagógica: a alfabetização

Inadequação  de  materiais,  mobiliário  e  estrutura  física  das 

escolas

A cobrança dos pais e da escola
Os  materiais  teóricos: 

conhecimento e acesso

Ausência de formação continuada

Os Cadernos do CEALE e o Guia do Alfabetizador

Desconhecimento e contato superficial com os outros materiais
A prática alfabetizadora com 

crianças de seis anos

As avaliações oficiais

A proposta curricular do município

A ênfase na aquisição do código

O discurso sobre gêneros textuais
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Os materiais impressos utilizados pelas professoras
O  papel  da  experiência  do 

professor

Na elaboração da proposta curricular

Na construção das suas práticas pedagógicas
Reflexões sobre o tema Infância: tempos e espaços

O papel da família
 

Depois dessa etapa, de organização dos indicadores e seus conteúdos, passamos ao 

processo  de  articulação,  que  resultou  na  criação  dos  núcleos  de  significação.  Assim, 

pudemos avançar  do empírico  para o interpretativo, conforme  observam Aguiar  e Ozella 

(2006). Foram elaborados três núcleos, a saber:  

Quadro 3 – Os núcleos de significação. 

NÚCLEOS  DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CONTEÚDOS

Mudanças  observadas 

pelas professoras 

O foco da prática pedagógica: a alfabetização 

O uso de dois livros didáticos no 1º ano 

A cobrança dos pais

Inadequação de materiais, mobiliário e estrutura física das escolas
Modos de apropriação da 

política

Os cadernos do CEALE

Desconhecimento de outros materiais teóricos oficiais 

O impacto das avaliações oficiais
O trabalho na sala de aula O plano de ensino do município 

Alfabetização: a ênfase na aquisição do código e o discurso sobre 

gêneros textuais

Os usos do LD e do livro literário

O papel das coleções para alfabetização 

Com isso, iniciamos as análises das falas das professoras, tendo como referência o 

contexto histórico-cultural no qual elas estão inseridas e a abordagem adotada na pesquisa. 

Procuramos compreender como esses sujeitos foram se apropriando da política de ampliação 

do EF que, em MG, começou antes mesmo da Lei 11.274/2006. Assim, dando continuidade 

ao trabalho e conscientes das diversas maneiras de se trabalhar e analisar dados qualitativos, 

apresentamos  as  análises  que  foram empreendidas  a  partir  dos  núcleos  de  significação 

construídos. 
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4.3 Núcleo 1: mudanças observadas pelas professoras

De acordo com o documento do MEC (BRASIL,  2007),  Ensino  Fundamental  de 

Nove Anos: Orientações Para a Inclusão da Criança de Seis Anos de Idade, a política de 

ampliação do EF no país se instaurou sob algumas justificativas, dentre elas estão a inclusão 

de um maior número de crianças no sistema educacional brasileiro, principalmente aquelas 

oriundas das camadas populares; a presença de 81,7% das crianças de seis anos na escola, 

distribuídas,  entretanto,  em mais  de um segmento  da  educação;  além da evidência,  por 

intermédio de avaliações oficiais,  de que ingressando mais cedo nas instituições escolares, 

as crianças apresentam melhores resultados.

Contudo, para que o EF de nove anos se efetive com qualidade e seja assumido como 

um  direito  público  subjetivo,  esse  mesmo  documento  ressalta  que  “o  ingresso  dessas 

crianças no Ensino Fundamental não pode constituir uma medida meramente administrativa. 

É preciso  atenção ao processo de desenvolvimento  e aprendizagem delas,  o  que implica 

conhecimento e respeito  às suas características etárias,  sociais,  psicológicas e cognitivas” 

(BRASIL, 2007, p. 6).

O documento reconhece ainda que a ampliação  do EF requer, entre outras coisas, 

uma  política  de  formação  continuada  para  os  professores,  a  adequação  dos  espaços 

educativos,  dos  materiais  didáticos  e  do  mobiliário,  e  a  construção  de  uma  proposta 

pedagógica  coerente com as  especificidades  dessa  faixa  etária.  Esse documento procura 

trazer, portanto, orientações pedagógicas a partir  de diferentes textos, com focos também 

distintos,  como  a  infância,  a  brincadeira,  o  desenvolvimento  infantil,  as  áreas  do 

conhecimento, letramento e alfabetização e avaliação.

Assim, esses textos evidenciam que a aprendizagem não se restringe ao aumento do 

tempo escolar obrigatório, mas do modo como esse tempo é utilizado e das condições para o 

aproveitamento  dele.  Pensando  dessa  maneira  é  que  buscamos  ouvir  das  professoras 

entrevistadas que alterações elas perceberam em decorrência dessa política e como o tempo 

tem sido aproveitado. Partindo do pressuposto do que poderia ou deveria estar acontecendo 

nas  escolas  ou já  ter acontecido,  e  mais  ainda  nas  escolas  mineiras,  que já  atendem às 

crianças de seis anos no EF há mais tempo, quisemos ouvir das docentes o que elas estavam 

observando “de novo” em seus contextos de atuação.

Compreendemos que o que de fato aconteceu a partir da inclusão das crianças de seis 

anos no EF, nessa rede de ensino, foi mesmo a mudança no foco da prática docente, que, 
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para essas professoras, passou a ser a alfabetização, conforme indicam as falas a seguir:

  
A primeira mudança é a cobrança dos pais. Que os pais acham assim, que 
o primeiro ano tem que ler e escrever. ‘Por que meu filho não tá lendo?’  
Existe  uma grande cobrança.  Quando era 3º  período,  as mães  não se  
importavam...  ia  pra  brincar,  massinha,  joguinhos,  colorir,  fazer  a  
primeira  letrinha  de  abelha,  do  nome,  pronto!  Agora  não.  Agora  a 
cobrança  é  a  alfabetização.  Mudou o  foco...  Agora  é  alfabetização.  E  
antes não. Antes era socialização! (Ivone)

Em termos  de  criança  dentro  da  escola,  eu  acho  que  aqui  no  nosso  
município não teve grandes mudanças. Porque a gente sempre atendeu as  
crianças da EI na rede pública e até essa idade, essa faixa etária, sempre  
foi trabalhado com elas. Desde que eu trabalho aqui. Mas a mudança que 
eu  percebo se refere ao ‘enfoque’ do trabalho:  no início a criança não  
tinha aquela  obrigatoriedade em estar alfabetizada até  o final  do ano.  
Então você ia caminhando de acordo com o andamento. Atualmente ainda  
é assim, você vai caminhando junto com a criança, mas hoje em dia existe  
mais essa obrigatoriedade porque a criança vai chegar no segundo ano e  
vai ter uma cobrança maior, vão vir as avaliações do governo (Silmara).

Essas  duas  falas,  da  professora  Ivone  e  da  professora  Silmara,  experientes  em 

trabalhar com a faixa etária dos seis anos, tanto na EI quanto no EF, demonstram o quanto a 

alfabetização  passou  a  ter  lugar  central  nesse  “novo”  EF.  Antes  dessa  mudança,  como 

destaca Ivone, as crianças de seis  anos iam para a escola para brincarem e socializarem. 

Agora, vão para serem alfabetizadas. Analice e Ivone comentam suas preocupações a esse 

respeito:

No início eu achei que... eu sinceramente eu fiquei com medo de não dar  
conta porque, fala né, que no primeiro ano não é exigência alfabetizar,  
que ainda tem mais o segundo ano e ainda tem o terceiro, mas a gente 
acaba tendo uma certa obrigação, um certo compromisso, com a família e  
com o próprio aluno. Aí a gente busca assim desenvolver o máximo que a  
gente pode.  Mas esse ano, apesar de ser multisseriado, graças a Deus, 
todos os alunos do primeiro ano lá na minha turma saíram alfabetizados.  
É claro que eles ainda estão em fase de aprimoramento, né... mas assim, o  
básico eles já conseguiram (Analice).
 
É cobrado isso, que a criança leia, que a criança escreva, mas eu acho 
que deixou muito a parte psicomotora da criança de lado, eu acho que o  
brincar da criança também ficou de lado. Assim, a gente entra, senta, e  
vamos estudar. Então eu acho que tem que ter esse lado do brincar, tem 
que trabalhar... Acho que tem que ser revista essa parte, tem que ter essa  
parte, e tem que ser oferecido materiais para que isso aconteça. A gente  
não tem! Na minha sala não tem nenhum brinquedo! Eu acho que uma 
criança de seis anos, em sala de aula, pra ficar quatro horas e meia ela  
tem que ter esse ambiente bem diversificado, né (Ivone).
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Como destaca Kramer  (2007), observamos nessas falas  a  oposição  entre EI e EF 

imposta por adultos e pelas instituições. De fato, “Educação Infantil e Ensino Fundamental 

são indissociáveis: ambos envolvem conhecimentos e afetos; saberes e valores; cuidados e 

atenção;  seriedade  e riso”  (p.  20).  O fato  de estarem no  EF impede  que as crianças  se 

socializem? Que deixem de brincar? Elas são as mesmas, estando na EI ou no EF, e suas 

necessidades também são as mesmas.

Essas  professoras  apontam  ainda  para  o  quanto  elas  se  sentem  cobradas  e 

pressionadas para que a alfabetização aconteça, tanto por parte dos pais:  “Quando era 3º 

período as mães não se importavam” (Ivone) quanto uma cobrança externa,  representada 

pelas avaliações oficiais, às quais as crianças estão sendo submetidas no segundo ano e que 

tanto tem impactado a prática docente, conforme será indicado em outro núcleo: “mas hoje 

em dia existe mais essa obrigatoriedade porque a criança vai chegar no segundo ano e vai  

ter uma cobrança maior, vão vir as avaliações do governo” (Silmara).

As docentes deixam claro que perceberam uma grande mudança quando os alunos 

deixaram a EI para fazerem parte do EF. O impacto da política de ampliação do EF em MG 

foi  sentido  a  partir  de  2004,  quando  as  crianças  de  seis  anos  ingressaram  na  Fase 

Introdutória. Os entendimentos aqui construídos referem-se a essa época. Cabe esclarecer 

aqui  que,  quando  optamos  pela  temática  desta pesquisa,  tínhamos  intenção  de conhecer 

como as professoras se apropriaram da política de ampliação do EF, tendo como referência a 

Lei 11.274/2006, que, conforme já mencionado, institui o EF com nove anos de duração em 

todo o  país.   Contudo,  ao  longo  do  trabalho  de  investigação,  fomos  percebendo  que  a 

promulgação dessa Lei não trouxe impactos no contexto investigado. Apenas em 2010, as 

professoras identificaram uma mudança de nomenclatura, quando a Fase Introdutória passou 

a ser denominada 1º ano do EF, seguindo a tendência nacional. 

As falas a seguir, de professoras que não atuaram com essas crianças quando ainda 

compunham o segmento da EI, reforçam o foco do trabalho na alfabetização, tanto na fase 

introdutória quanto agora com a mudança de nomenclatura para 1º ano:

A partir do momento que você pega o primeiro ano, ou fase introdutória,  
você tem o objetivo de chegar ao final do ano e conseguir o maior número 
de alfabetizados possível. Você tem que alfabetizar o maior número. [...] 
Foi só mesmo a mudança de nomenclatura. O propósito foi o mesmo. Fase 
introdutória  tinha  aquela  cobrança  de  provas,  aquela  obrigação  de  
alfabetizar e hoje no primeiro ano é a mesma coisa. Fase introdutória era  
assim também (Paola).

Pra mim, assim, o fato de ter mudado a nomenclatura, eu vou ser sincera,  
não  mudou  em  nada,  assim  os  objetivos  que  eu  tenho  que  alcançar  
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desenvolvendo o meu trabalho. Mudou realmente, com relação à minha 
prática, a minha maneira de trabalhar (Elis).

 

Percebe-se que elas têm o objetivo de alfabetizar os seus alunos o quanto antes; no 

mais tardar, até o fim do 1º ano, apesar de que a proposta de ampliação do EF prevê um 

ciclo de três anos para que isso se dê. Mas como elas fazem para atingir esse objetivo? Que 

esforços são empreendidos? A partir  de qual concepção de alfabetização? Essa discussão 

será empreendida em um outro núcleo.

Outra mudança percebida por uma das professoras entrevistadas e que se relaciona 

com a ampliação do EF em caráter nacional trata-se da disponibilização de dois LD para o 1º 

ano,  o  que  não  acontecia  quando  isso  ainda  era  uma  peculiaridade  de  alguns  Estados 

brasileiros: “A diferença é porque antigamente não tinha o livro de matemática, só tinha o 

livro de alfabetização. Hoje você vai lá na escola e encontra o alfabetização (português) e o  

alfabetização (matemática). São dois livros!” (Júlia) 

Essa fala aponta para um aspecto evidenciado no trabalho de Araujo (2008), que, ao 

dialogar  com  professoras  de  Juiz  de  Fora,  também  percebe  a  centralidade  da  prática 

pedagógica na alfabetização. As professoras entrevistadas por ela apresentaram sentimentos 

de  angústia,  ansiedade  e  pressão,  entre  outros,  quando  o  assunto  era  o  processo  de 

alfabetização.  Compreendemos  também,  nas  falas  das  professoras,  que  entrevistamos  a 

centralidade na alfabetização. Acreditamos que elas se apropriaram da política de modo que 

consideram a alfabetização aos seis anos como de responsabilidade delas e que as crianças 

de seis anos vieram para o EF para serem alfabetizadas mesmo. E isso pode se justificar pelo 

tempo que elas já fazem isso, ou seja, desde 2004, e ainda pelos materiais pelos quais elas se 

apropriaram da política,  com os quais elas tiveram mais  contato, que são os Cadernos do 

CEALE, foco de discussão no próximo núcleo identificado.

Considerando  ainda  que as escolas  de atuação  dessas professoras pudessem estar 

passando  ou já  ter passado por algumas  outras mudanças,  seja  na  estrutura física  ou na 

aquisição de mobiliário  e materiais  adequados ao atendimento  a essa faixa  etária  no EF, 

tentamos puxar da memória dessas professoras algo que pudesse remeter a isso. Contudo, o 

que as professoras observam é a inadequação da estrutura física da escola e do mobiliário 

das salas  que atendem às crianças de seis anos no EF. A esse respeito,  o documento do 

MEC, Ensino Fundamental de Nove Anos: Orientações Para a Inclusão da Criança de Seis 

Anos de Idade, ressalta que “os espaços educativos, os materiais didáticos, o mobiliário e os 

equipamentos precisam ser repensados para atender às crianças com essa nova faixa etária 

no ensino fundamental, bem como à infância que já estava nessa etapa de ensino com oito 
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anos de duração” (p. 8). 

Quando questionadas sobre quais mudanças elas estariam observando nas escolas em 

que atuavam,  Analice,  Silmara e Júlia  destacaram o acesso ao laboratório de informática 

como uma novidade.  Contudo, essa não foi uma mudança que se relacionou diretamente 

com a ampliação do tempo escolar no EF, conforme a professora Silmara reconhece, mas ao 

Projeto Tiradentes  Digital,  um projeto  de inclusão  digital  mais  amplo  pelo  qual todo o 

município tem passado. As falas a seguir apontam para essas mudanças, evidenciando que 

aquelas outras não ocorreram.

Em  relação  a  parte  de,  de  [...]  no  ambiente  né,  material,  assim,  
mobiliário, não. Não atende às exigências para atender a essas crianças  
de seis anos. Mas em relação a material didático, deu uma melhora. Deu  
uma melhora, principalmente a ter integrado as crianças de seis anos aos  
meios de comunicação, né... Que agora a escola tem um laboratório, eles  
frequentam... tem o projeto UCA – Um Computador por Aluno, que vai  
atender crianças a partir de 6 anos. Acho que nessa parte de informática,  
de inclusão digital,  teve um bom desenvolvimento,  mas  em relação ao  
mobiliário, ao espaço também, apesar da escola que eu trabalho ter um 
espaço amplo assim, em relação ao espaço físico, né... mas em relação ao  
mobiliário, aos objetos de acesso a eles ainda não tá adequado (Analice).

Negócio  de  computadores  também,  na  aula  de  informática...  Tem  o 
laboratório nas escolas, os alunos utilizavam. Eles iam, pesquisavam... Eu 
acho assim, a gente ajudando, porque eles não tinham tanto preparo né...  
Mas a gente vai sempre buscando o novo, o diferente... (Júlia)

Nenhuma mudança. A única coisa que aconteceu foi que disponibilizou os  
computadores,  mas  não  são  assim  utilizados  sistematicamente  pelos  
alunos e professores e nem foi por causa da ampliação (Silmara).

Nós adequamos porque pensamos assim: assim vai dar certo, em termos  
de prática pedagógica, agora em termos de espaço físico não! Igual, aqui  
na minha sala eu tive esse problema, que a criança ficou bem baixinho e  
eu tive aluno que ficava assim começava a aula sentado e terminava em  
pé. E cansa né, porque ele não dá altura. Então no espaço físico eu não 
percebi mudança não, mas didática eu tô percebendo (Ivone).

Essas falas evidenciam que as escolas desse município não passaram por mudanças 

na estrutura física  e nem adequaram suas salas de aula para que as crianças de seis anos 

fossem melhor atendidas. O relato de Ivone deixa claro uma das situações observadas por 

ela  e  que  gerava  muito  desconforto  para  as  crianças,  o  que  também  foi  observado  em 

pesquisa realizada por Bonfim (2010) em uma escola de outro município mineiro. Conforme 

aponta essa autora, 

apesar de apresentar, nas Orientações Para a Inclusão da Criança de Seis 
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Anos (BRASIL, 2006), a preocupação quanto ao mobiliário escolar, essa e 
outras  questões  não  foram  tratadas  anteriormente  à  implantação  da 
proposta de ampliação do ensino obrigatório, permanecendo muitas escolas 
desapropriadas em termos estruturais e pedagógicos para receber a criança 
de seis anos (p. 47).

4.4 Núcleo 2: as vias de apropriação da política de ampliação nesse contexto

O  documento  Orientações  para  a  inclusão  da  criança  de  Seis  Anos  de  Idade 

(BRASIL, 2007), destaca que

a ampliação do ensino  fundamental demanda,  ainda,  providências para o 
atendimento das necessidades de recursos humanos – professores, gestores 
e  demais  profissionais  da  educação –  para  lhes  assegurar,  entre  outras 
condições,  uma política de formação continuada em serviço, o direito ao 
tempo para o planejamento da prática pedagógica, assim como melhorias 
em suas carreiras (p. 8: grifo nosso).

Esse  trecho  indica  um  aspecto  fundamental  para  este  trabalho.  Partimos  do 

pressuposto  de  que  os  professores  pudessem estar  se  formando,  se  capacitando  para  o 

exercício  docente no “novo” EF,  com duração de nove anos,  mais  especificamente  para 

estarem se instrumentalizando para exercerem suas práticas pedagógicas com as crianças de 

seis anos nesse contexto específico. Assim, buscamos compreender os caminhos pelos quais 

isso  pudesse  estar  acontecendo.  Então,  questionamos  as  professoras  entrevistadas  sobre 

quais  conhecimentos elas  tinham em relação  aos materiais  veiculados  recentemente pelo 

MEC. São eles: Ensino Fundamental de Nove anos: Orientações para a Inclusão da Criança 

de  Seis  Anos  de  Idade  e  A  Criança  de  Seis  Anos,  a  Linguagem  Escrita  e  o  Ensino 

fundamental de Nove Anos.

 Debruçadas sobre os dados que tínhamos, percebemos a recorrência da afirmação de 

que as professoras entrevistadas não participaram de nenhum curso de capacitação sobre a 

temática do EF de nove anos,  nos últimos anos,  além de desconhecerem esses materiais 

teóricos. As falas a seguir exemplificam essa situação:

Todos os contatos que eu tive foi de modo geral, foi estudando, na pós-
graduação, foi assim de modo geral. Eu nunca sentei e falei assim: hoje  
nós  vamos  debater  o  EF  de  nove  anos.  [...]  Eu  não  tive  acesso  às 
informações  de como deveria  ser.  Eu acho assim, que a escola,  nós, a  
diretora,  a supervisora,  eu  como professora,  nós  nos  preparamos  sim.  
Com bastante material, mas assim, em relação a como teria que ser nunca 
me passaram não (Ivone).

Dentro da rede a gente não teve formação nenhuma, nem mesmo assim, 
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é...  a  explicação  das  mudanças.  Ao longo é  que a  gente  foi  buscando  
outras  fontes,  revistas,  livros  procurando  se  informar  fora  da  rede 
(Silmara).
 
Não. Assim, reunião específica não! (Analice)

Assim, eu li muito por alto. Foi um contato bem rápido, bem superficial.  
Mais de folhear e ler algumas partes isoladas (Elis).

Ao ouvir das professoras que elas não conheciam esses materiais e que não tiveram a 

oportunidade de participar de cursos de capacitação para atuarem com crianças de seis anos, 

buscamos compreender, então, a via pela qual elas se apropriaram da política. Se elas não 

tiveram acesso a esses materiais,  que outros suportes elas tiveram para lidar  com a nova 

realidade  que  se  instaurava?  Perguntamos  sobre  os  Cadernos  do  CEALE  –  Coleção: 

Orientações  para  a  Organização  do  CIA,  uma  coletânea  composta  por  seis  cadernos, 

divulgada em vários municípios  mineiros e que tem como tema central a organização do 

trabalho, na escola e na sala de aula, para a alfabetização das crianças de seis,  sete e oito 

anos,  na tentativa de compreender se foi por essa via que havia se dado a apropriação da 

política de ampliação no EF. Indagamos se elas conheciam esse material, se tiveram acesso 

a ele e se elas o utilizavam de alguma forma. 

Essa coletânea foi elaborada por uma equipe de professores do CEALE, um órgão da 

Faculdade de Educação da UFMG, em atendimento à demanda da SEE/MG. Inicialmente, 

esse material era composto por quatro cadernos intitulados: 

 Caderno 1 – Ciclo Inicial de Alfabetização;

 Caderno 2 – Alfabetizando; 

 Caderno 3 – Preparando a Escola e a Sala de aula;

 Caderno 4 – Acompanhando e Avaliando. 

Em  2005,  dois  outros  Cadernos,  denominados  “Avaliação  Diagnóstica: 

Alfabetização no Ciclo  Inicial”  e “Planejamento da Alfabetização”, passaram a integrar o 

conjunto. 

O  Caderno  1  da  coleção  apresenta  e  problematiza  os  fatores  que  justificaram  a 

reorganização  do EF no Estado e a  ênfase  que nesse  processo  se dá à alfabetização.  O 

Caderno  2  apresenta  e  discute  as  capacidades  e  habilidades  a  serem  ensinadas  e 

desenvolvidas  ao  longo  dos  três  anos  do  Ciclo.  O  Caderno  3  apresenta  critérios  e 

instrumentos relativos à seleção de professores alfabetizadores, ao planejamento da sala de 

aula, de sua rotina e das atividades a serem realizadas e à seleção dos métodos e livros de 

alfabetização. O quarto Caderno problematiza a avaliação dos alunos nesse ciclo. O quinto 
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Caderno continua a discussão acerca da avaliação no CIA, apresentando uma proposta de 

avaliação diagnóstica das capacidades dos alunos e abrange: uma matriz de referência para a 

avaliação, um instrumento de avaliação com exemplos de atividades e sugestões para o uso 

desse instrumento. E o último Caderno focaliza o trabalho na alfabetização e no letramento, 

aprofundando questões abordadas ao longo da coleção, principalmente aquelas relacionadas 

à avaliação e ao planejamento. 

Logo  no  primeiro  Caderno,  os  professores  mineiros  são  levados  a  crer  que  a 

ampliação do EF em MG se deu em decorrência dos resultados negativos evidenciados pela 

divulgação dos resultados do SAEB e do Programa Internacional de Avaliação de Alunos 

(PISA) em 2003. Esses resultados apontam para um número expressivo de estudantes que 

não aprendem a ler na escola brasileira. Na compreensão dos autores da coletânea, é preciso, 

portanto,  que  a  escola  se  esforce  em  alfabetizar  de  fato  as  crianças,  que  têm  sido 

consideradas analfabetas funcionais, ou seja, embora dominem as habilidades básicas do ler 

e do escrever, não são capazes de utilizar a escrita, a leitura e a produção de textos na vida 

cotidiana ou na escola. 

As falas a seguir indicam que as professoras conhecem esse material e recorrem a ele 

na busca de subsídios para suas práticas. Entendemos, então, que esse material representou a 

via pela qual as professoras desse município se apropriaram da política de ampliação:

A gente conhece. Assim,  a gente  já teve estudo dele.  Agora,  esse ano,  
especificamente, não... mas em outros anos a gente já viu e sempre a gente  
tá voltando nele. Porque tem um caderno de avaliação, ele dá as formas  
de avaliar o aluno... Então a gente tá sempre olhando ele, sempre que a 
gente tem dúvida. E como a gente já viu em outros anos, a gente já tem 
uma noção.  Quando a gente tá com alguma dúvida,  a gente tá sempre  
olhando nele, porque ele tem na escola (Analice).

Esses  [os  cadernos  do  CEALE] assim  eu  li  com  mais  atenção,  
principalmente  os  modelos  de  questões  que  eles  aplicam  pros  alunos,  
porque dá uma noção pra gente de que objetivo a gente tem que alcançar.  
E é um referencial pra gente trabalhar em sala de aula, porque se eles  
estão cobrando isso, a gente tem que trabalhar. E assim, eu acho que é 
válido ressaltar, o meu maior interesse nesses materiais quando eu olhei  
aleatoriamente, foi ver o que eles estão cobrando nessas avaliações, que  
tipo de questão que eles cobram dos alunos,  que aí é uma maneira de  
nortear  a  prática.  Eu  posso  avaliar  ‘Nossa,  os  meus  alunos  estão  
atrasados, eu posso cobrar mais...’ A evolução do ensino... é importante 
para acompanhar a evolução do ensino! (Elis)

Eu conheço e aplico eles. Utilizo eles, nas aulas, nas avaliações... Utilizo  
todas as atividades... Todas eu não sei se utilizo, mas eu acredito que eu  
utilizo  bastante:  espaçamento  entre  palavras,  identificar  a  figura  e  
relacionar com o nome,  assim, várias atividades eu utilizo, nas aulas e  
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também na avaliação (Ivone).

Essas falas evidenciam que, apesar de as professoras terem afirmado que não tiveram 

cursos de formação continuada sobre o tema da ampliação, elas tiveram a oportunidade de 

“estudar”  esses  cadernos  em  anos  anteriores,  o  que  não  deixa  de  ser  uma  forma  de 

capacitação. “A gente conhece, a gente já teve estudo dele, agora esse ano especificamente  

não. Mas em outros anos a gente já viu” (Analice). Ou seja, essa coletânea representa um 

conjunto de materiais  que é do conhecimento das professoras,  de fácil  acesso e que elas 

recorrem quando necessário.

Essas mesmas falas apontam o interesse dessas professoras ao buscarem um suporte 

nesse material. Esperava-se que elas buscassem fundamentação teórica acerca dos processos 

de ensino  e aprendizagem, da alfabetização e do letramento, para fundamentarem as suas 

práticas. Contudo, observamos que o interesse dessas professoras está voltado para a questão 

da avaliação:

[...] tem um caderno de avaliação, ele dá as formas de avaliar o aluno... 
(Analice). 

O meu maior interesse nesses materiais quando eu olhei aleatoriamente,  
foi ver o que eles estão cobrando nessas avaliações, que tipo de questão  
que eles cobram dos alunos (Elis).

Eu conheço e aplico eles. Utilizo eles, nas aulas, nas avaliações (Ivone). 

O que tem guiado, portanto, seus olhares são os processos de avaliação dos alunos. 

O  discurso  das  docentes  entrevistadas  nesta  pesquisa  explicita  uma  forma  de 

apropriação da voz do material do CEALE, que parece ter se restringido  à compreensão 

daquilo que tem sido cobrado “oficialmente” dos alunos. Além disso, aponta para o impacto 

que  as  avaliações  oficiais  têm trazido  para  a  prática  pedagógica  na  medida  em que  as 

questões relativas à avaliação têm sido priorizadas pelos professores. 

A  conjuntura  atual  do  sistema  educacional  brasileiro,  submetido  a  constantes 

avaliações oficiais,  tem sido objeto de discussão de outros trabalhos.  Carvalho  e Macedo 

(2010) destacam o papel redentor que é dado, por exemplo, ao Programa de Avaliação da 

Alfabetização (PROALFA), avaliação oficial mineira, como forma de melhorar a qualidade 

do ensino. Para as autoras, o discurso predominante identifica a avaliação como uma fonte 

de informações sobre o processo de aprendizagem dos alunos, mas, no entanto, “a lógica e a 

logística das políticas estatais não acontecem de modo perfeito e livre de desvios, conforme 

aparentam,  principalmente  nas propagandas sobre educação  cada vez mais  frequentes na 
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mídia” (p. 264). São exatamente esses desvios que estão expressos nas falas das professoras 

entrevistadas. Elas dão indícios do quanto as avaliações oficiais têm sido responsáveis por 

aquilo  que é  feito  na  sala  de  aula,  do  quanto elas  têm sido  parâmetro  para as  práticas 

pedagógicas, o que não deveria ocorrer. 

 

4.5 Núcleo 3: o trabalho na sala de aula 

Até  aqui,  conseguimos  captar,  pelo  discurso  das  docentes,  aspectos  gerais  das 

mudanças acarretadas pela política de ampliação do EF nas escolas desse município. Esse 

discurso evidencia  a mudança do foco de trabalho  para a alfabetização. Buscamos, ainda, 

compreender as vias  de apropriação da política,  identificando os materiais  aos quais  elas 

tiveram acesso e que têm subsidiado suas práticas. Os Cadernos do CEALE foi o material 

com o qual elas puderam interagir e compreender um pouco mais a respeito do ingresso das 

crianças de seis anos no EF, e as orientações que eles trazem em torno da avaliação têm sido 

um viés bastante buscado por elas.  Agora, na busca por compreender ainda mais como as 

práticas pedagógicas que elas têm desenvolvido refletem essa apropriação, afunilamos um 

pouco a conversa durante as entrevistas,  tentando conhecer  como elas  têm conduzido  os 

processos  de  alfabetização  e  letramento  com  as  crianças  de  seis  anos  e  sob  quais 

concepções. 

A alfabetização das crianças de seis anos tem se dado na perspectiva do letramento? 

Como as escolas estão se organizando para pensar o currículo para essa faixa etária? Que 

concepções  têm embasado  as  práticas  alfabetizadoras  dessas  professoras,  que  têm  nos 

materiais do CEALE um suporte para o que fazem?

Para o trabalho com as crianças de seis anos no 1º ano do EF, as professoras da RMT 

afirmam  tomar  como  base  o  Plano  de  Ensino  do  município.  De  acordo  com  essas 

professoras, essa proposta curricular é construída no início de cada ano, coletivamente, entre 

as professoras que atuarão com essa faixa etária no ano em questão e com, pelo menos, uma 

coordenadora pedagógica  do município.  Para a  elaboração desse  Plano  de Ensino,  essas 

professoras afirmam se utilizarem de materiais como o LD adotado pelo município, os PCNs 

e também os cadernos de orientações do CEALE. As professoras destacam,  ainda,  outro 

fator que elas  consideram no  momento da elaboração dessa  proposta curricular,  que é a 

experiência do professor. Nas falas a seguir, elas comentam sobre essa proposta:

É um plano de ensino anual. Aí a professora vai desmembrando aquele 
plano  ao  longo  do  ano,  aí  a  gente  vai  focando  de  acordo  com  as 
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dificuldades do aluno. Aí a gente vai buscando, correr atrás de atividades  
que possam desenvolver ele. Aí é... no caso, focar mais na alfabetização e  
o letramento. E também a gente leva em conta a experiência do professor.  
A  gente  faz  em  grupo!  Às  vezes  tem  algum  professor  que  tem  mais  
experiência aí ele já vê o que que é mais importante naquela série. A gente  
leva  também  em  consideração  isso.[...]  O  plano  de  ensino  eu  sempre  
olhava. O plano de ensino é a base do meu trabalho. É claro que eu busco  
outras coisas, mas eu procuro seguir ele, justamente pra mim não sair do 
foco, do objetivo, já que ele, a gente já coloca lá todos os objetivos do ano  
(Analice).

O antigo veio, no pendrive, nós colocamos no computador e a gente foi  
mudando de acordo com as discussões, baseado nas experiências de cada  
uma, no diálogo mesmo, aí a gente foi alterando de acordo também com a 
orientação das supervisoras (Elis).

Tem o currículo que você segue. O plano de ensino, que é feito no início  
do ano. Depois a gente vai se apoiando em livros, projetos... vai buscando,  
de acordo com a necessidade do aluno, trabalhar o que é necessário nessa 
fase aí, nessa faixa etária.  Eu me lembro que na época nós utilizamos  
vários livros, projetos... Várias professoras reuniram, que iam trabalhar 
nessa  mesma  série,  e  foi  elaborando.  Mais  a  ajuda  da  supervisora,  
experiência das professoras (Júlia).
 
Nós já temos um planejamento, que vem mais ou menos pronto, anual e a  
gente vai distribuindo... Me orientei por ele, acho que a todo momento, né!  
Antes a gente vê assim porque é um norte pra gente. Porque é muito ruim 
a gente chegar e não ter esse norte. Então certo ou errado, ele é um norte  
pra mim (Silmara).

Esse Plano de Ensino representa um documento oficial da Secretaria Municipal de 

Educação, no qual é facultado às professoras o direito de fazer alterações a cada novo ano 

que se inicia, sob a orientação de uma coordenadora pedagógica. Tivemos a oportunidade de 

observar  esse  Plano  de  Ensino,  utilizado  pelas  professoras  em 2010,  e  também outros 

Planos, utilizados em anos anteriores. Contudo, não foram identificadas grandes alterações, 

apenas a redução do número de objetivos. Observamos, inclusive,  que o mesmo Plano foi 

utilizado  para o trabalho  com a chamada  Fase Introdutória,  tendo sido feita  apenas uma 

mudança de nomenclatura para o 1º ano.

Logo de início, observamos a perspectiva do letramento apontada no objetivo geral: 

“utilizar e valorizar os modos de produção e circulação da escrita na sociedade, conhecendo 

os usos e funções sociais da escrita”. A discussão em torno da necessidade do trabalho com 

uma variedade de gêneros textuais  pode indicar  também uma alfabetização que se dê na 

perspectiva  do letramento.  Entretanto,  em outros momentos,  são apontados aspectos que 

privilegiam a alfabetização num sentido estritamente voltado para a aquisição do código, 

como o trabalho com sílabas e aspectos ortográfico-gramaticais da escrita.
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É  bastante  explícita  também,  nesse  Plano,  a  presença  da  voz  dos  Cadernos  do 

CEALE, que as próprias professoras afirmaram utilizarem na elaboração do mesmo. Vários 

trechos foram “retirados”,  sobretudo dos Cadernos 4 e  5,  que trazem orientações para a 

avaliação. Alguns conhecimentos e capacidades a serem avaliados foram transformados em 

objetivos  a  serem  alcançados.  Na  página  19  do  Caderno  4,  na  qual  são  apresentados 

conhecimentos e capacidades avaliadas,  encontramos os objetivos colocados no Plano para 

o eixo Literatura. Em que medida  ou qual seria  o lugar da autonomia  do professor, para 

atuar então num contexto em que predominam as vozes de autoridade desse  documento 

oficial e do CEALE? 

O Plano de Ensino do município  é visto por essas docentes como uma ferramenta 

para auxiliá-las no trabalho cotidiano. É um material que elas consultam e pelo qual elas se 

guiam,  distribuindo  os conteúdos e objetivos  ao  longo  do  ano.  Para Goulart  (2003),  no 

entanto, ele pode ser considerado como um padrão de organização discursiva, que se insere 

nos padrões de textos que caracterizam a escola  e são produzidos por ela.  Desse modo, 

compreendemos, assim como Goulart (2003), esse Plano de Ensino como parte da cultura 

escolar e que exerce papel relevante no processo de ensino e aprendizagem. Mas além desse 

texto, que é característico das escolas desse município  e pode ser compreendido também 

como um documento oficial, que outros suportes elas utilizam para construir suas práticas? 

Como seriam essas práticas? Qual o papel de impressos como o livro literário e o LD nesse 

contexto? É possível perceber a voz do Plano de Ensino no que elas dizem fazer na sala de 

aula?  Os  fragmentos  a  seguir  demonstram alguns  elementos  que  caracterizariam  essas 

práticas e ajudam a responder a essas questões:

E  eu achei mais fácil já focar naquilo,  que é uma coisa que eles estão  
vendo e eu acho que deu certo, pra mim deu certo trabalhar já a partir de  
palavras, frases e textos e jogos de letras, né, assim, por exemplo, como  
que eu posso falar, [pausa], tipo jogo da memória, dominó, pra formar 
palavrinha,  esse  tipo  de  jogos  de  encaixe  de  sílabas  pra  formar  as  
palavras, era basicamente isso. E assim, a gente trabalhava com material  
impresso tipo assim...  é,  os gêneros! Né  a gente trabalhava muito com 
receita,  com  folhetos,  jornais,  né...  a  gente trabalhava  com o  suporte 
mesmo! Levava livros de receitas, levava revistas, levava embalagens e lá  
eles  recortavam  aonde  tava  a  receita  da  embalagem,  aonde  tava  as  
informações  da embalagem  e colava  no caderno.  Era desse tipo que  a 
gente trabalhava (Analice).
 
E  u   procurei mais trabalhar o concreto, a escrita mesmo, a diversidade de 
texto. Ia o jornal mesmo para a sala de aula! Concreto mesmo! Aí a gente 
folheava. De acordo com o nível de cada um, eu sondava o que que eles já  
sabiam ler, o que que não... fazia um recorte e assim a gente ia evoluindo! 
E  quando  eu trabalhei  assim,  receita,  recado,  carta,  usava  o  quadro 
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mesmo,  eles  copiavam no caderno!  Queria trabalhar  a  escrita  mesmo! 
Com a escrita, a estrutura da língua! (Elis)
 
Eu fazia uma associação. Sempre tentando incluir as letras do alfabeto e  
as  vogais,  partindo  do  nome  deles. Eu escrevia  outras  palavras,  
associação  de  outras  palavrinhas,  sílabas,  mas  partindo  do  alfabeto.  
Textos,  interpretações,  dramatizações,  leitura,  atividades  
mimeografadas... (Julia)
 
Eu trabalhei com rótulos,  eu trabalhei com histórias  e partindo do que 
eles conhecem. Esse ano assim é uma turma de muita dificuldade e muita  
falta de apoio que já vem vindo há alguns anos da família. Então eram 
alunos que precisavam de partir deles mesmos, os nomes da família, dos 
hábitos que eles já viviam. E não adiantava muito pedir alguma coisa pra  
casa porque não tinha muito esse retorno. Então era mais dentro da sala  
de aula, com atividades mimeografadas, é um jogo, é uma brincadeira, é  
uma  forca,  jogo  da  memória,  cruzadinhas,  caça-palavras,  recorte  e  
colagem de palavras,  de frases,  sílabas.  A  nossa  linguagem é silábica,  
então a gente não pode deixar de lado a sílaba. A gente tem que se utilizar 
de todos os métodos: o global, o silábico. Eu utilizei também muito rótulo, 
porque a gente trabalhou com os rótulos, eu e as meninas aqui... rótulos  
de produtos que eles utilizavam em casa. Então eles trouxeram,  a gente 
montou  aqui  um  banco  de  rótulos.  A  gente utilizou  esses  nomes  de  
produtos e também  a gente utilizou jornalzinho de supermercado e todo  
dia também nós tínhamos a leitura diária, cada dia um portador diferente,  
né! Um dia era notícia de jornal, outro dia era revista...

Essas professoras evidenciam nos seus discursos alguns elementos que são fundantes 

da ação alfabetizadora que elas exercem. Primeiramente,  podemos destacar o fato de elas 

considerarem o que tem sido chamado de “realidade do aluno”, seus contextos sociais mais 

amplos, seus conhecimentos prévios, suas potencialidades e limites, ou seja, consideram as 

crianças como seres históricos e culturais. Esse é um aspecto importante em todo o processo 

de escolarização.

Para Goulart (2007), 

[...]  somos  sujeitos  culturais,  não  somos  sujeitos  errantes:  criamos 
vínculos,  sentimentos,  mundos,  literatura,  teorias,  moda,  receitas 
culinárias, filosofia, brincadeiras, jogos, arte, máquina – tudo nos enreda e 
nos diz que mesmo sem caminhos traçados, como de modo geral acontece 
com os animais, construímos história e histórias, cultura e culturas que nos 
enraízam, nos envolvem e nos identificam (p. 86). 

Trechos extraídos das falas dessas professoras apontam para essa compreensão:

focar naquilo, que é uma coisa que eles estão vendo (Analice). 

partindo do nome deles (Julia).
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partindo do que eles conhecem... Então eram alunos que precisavam  de  
partir deles mesmos, os nomes da família, dos hábitos que eles já viviam 
(Silmara).

Corsino  (2007)  também  aponta  para  essa  perspectiva  de  valorização  das 

singularidades, das interações e do mundo sociocultural que cerca a criança. A autora afirma 

que “um ponto de partida seria  conhecer as crianças,  saber quais são os seus interesses e 

preferências,  suas formas de aprender, suas facilidades e dificuldades, como é o seu grupo 

familiar e social, sua vida dentro e fora da escola” (p. 58).

As  expressões  destacadas  demonstram  que,  ainda  que  inconscientemente,  as 

professoras  compreendem  as  crianças  como  seres  que  carregam  uma  história,  uma 

identidade  e  que  isso  deve  ser  o  ponto  de  partida  para  o  trabalho.  A  respeito  do 

desenvolvimento de atividades a partir de palavras conhecidas, como o nome, por exemplo, 

citado pela professora Júlia, Gallart (2004 apud LEAL; ALBUQUERQUE; MORAIS, 2007) 

atenta que, 

partindo da aprendizagem de palavras próximas, como os próprios nomes, 
os  meninos  e  as  meninas  são  capazes  de  incrementar  seu  universo  de 
palavras e sons a partir de letras e sons conhecidos. Ao mesmo tempo em 
que se  vão  desenvolvendo  nesse  processo,  são capazes  de  gerar  outras 
palavras,  jogando  com  as  letras,  as  sílabas  e  os  sons  e  dotando-os  de 
sentido com os demais a cada nova palavra gerada (p. 80).

  

No  que  tange  à  concepção  de  alfabetização  que  permeia  esses  discursos, 

compreendemos  que  há  uma  tensão  entre  ensinar  o  código  e  trabalhar  com textos  de 

circulação  social.  Tensão  que  também  foi  observada  por  Lopes  e  Macedo  (2011)  ao 

analisarem  o  discurso  das  docentes  de  Montes  Claros,  que  haviam  passado  por  uma 

formação  com base  no  material  do  CEALE.  Poderíamos  afirmar  que  essa  tensão  aqui 

observada seria reflexo do contato que essas professoras também tiveram com o material? 

Seria apenas a voz desse material a responsável por esse discurso? Compreendemos, assim 

como Lopes e Macedo (2011), que outras vozes certamente compõem esse discurso. Afinal, 

desde a década de 1980, já  vem se discutindo sobre a necessidade do trabalho que inclua 

uma variedade de textos tanto nas políticas públicas quanto nas pesquisas acadêmicas.

Percebemos,  contudo,  que,  ao  enfatizarem  o  uso  de  atividades  voltadas  para  a 

aquisição  do  código  e  o  trabalho  com  os  textos  de  circulação  social,  muitas  vezes, 

circunscrever-se na esfera do copiar, recortar e colar, conforme indicam as professoras, de 

algum  modo,  representa  um  distanciamento  de  uma  prática  alfabetizadora  de  fato  na 
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perspectiva do letramento. Não observamos nesses discursos a realização de atividades de 

compreensão acerca das características dos gêneros trabalhados e nem a possibilidade de 

produção escrita desses gêneros. Alfabetizar letrando é mais que possibilitar o contato com 

uma diversidade de gêneros, é garantir  às nossas crianças um duplo direito, como indicam 

Leal  et  al. (2007),  “de  não  apenas  ler  e registrar  autonomamente  palavras  numa escrita 

alfabética, mas de poder ler, compreender e produzir textos que compartilhamos socialmente 

como cidadãos” (p. 81). 

Borba (2007), no texto intitulado O brincar como um modo de ser e estar no mundo, 

discute  o  significado  da  brincadeira  na  vida  e  na  constituição  das  subjetividades  das 

crianças. Para a autora, “é importante ressaltar que a brincadeira não é algo já dado na vida 

do  ser  humano,  ou seja,  aprende-se a  brincar,  desde  cedo,  nas  relações  que  os sujeitos 

estabelecem com os outros e com a cultura” (p. 36). Considerando a ênfase que é dada à 

necessidade  do  espaço  para  a  brincadeira  e  para  o  lúdico  no  contexto  da  política  de 

ampliação do EF, destacamos a seguir o discurso da professora Ivone acerca do que ela faz 

na sala de aula e que é de autonomia dela. Conforme ela mesma aponta: 

Isso são coisas complementares, fora do Plano de Ensino. [...]  Eu gosto 
muito de trabalhar com projetos, montagem de trabalhos, eu acho muito  
bonitinho. Adoro ver a criança montar, recortar, colar. Eu gosto muito de  
trabalhar com projeto a partir de uma história de um livro. Isso são coisas  
complementares,  fora o que a gente  tem do plano de ensino.  Gosto de  
trabalhar  com  a  psicomotricidade  e  a  partir  da  psicomotricidade 
desenvolvo o trabalho dentro da sala de aula. Tipo ‘brincadeira de roda’,  
a  gente  brinca  lá  fora  e  depois,  na  sala  de  aula:  'Como  foi  feita  a  
brincadeira, vamo contar, vamo escrever'? 

Destacamos essa fala por observar a relação que a professora faz entre a brincadeira 

e a linguagem escrita e falada, pela possibilidade que ela enxerga de associar processos de 

apropriação da linguagem com atividades lúdicas. Neves (2010), Bonfim (2010) e Furtado 

(2009)  fizeram  estudos  que  indicam,  ao  mesmo  tempo,  a  ausência  dessas  práticas  nos 

cotidianos escolares, bem como a importância e necessidade das mesmas. 

Destacamos,  também,  nessas  falas,  o  uso  das  expressões  “eu”  e “a  gente”  pelas 

professoras  entrevistadas.  Buscamos  compreender  a  posição  enunciativa  desses  sujeitos. 

Consideramos que o termo “eu” foi empregado quando a professora se referia  a  alguma 

coisa  que  ela  acreditava  que  era  exclusivo  da  sua  prática;  o  como  ela  fazia,  sem 

necessariamente outras professoras fazerem da mesma forma.  O objetivo  de marcar essa 

posição  enunciativa,  no  nosso  entendimento,  era  evidenciar  a  sua  própria  voz,  as  suas 

escolhas como professora, indicando que elas têm autonomia sobre o que fazem, ainda que o 
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Plano de Ensino represente uma voz oficial: “Eu gosto muito de trabalhar com projetos” 

(Ivone)  “Eu trabalhei  com  rótulos,  eu trabalhei  com  histórias  e  partindo  do  que  eles 

conhecem” (Silmara) “E  u   procurei mais trabalhar o concreto” (Elis).

 Já o termo “a gente” foi usado para designar duas situações distintas: uma para se 

referir  ao conjunto de professores,  tanto as do município  em alguns  momentos quanto à 

categoria professor como um todo: “a gente trabalhava com material impresso tipo assim...  

é, os gêneros”  (Analice),  “A gente tem que se utilizar de todos os métodos: o global, o  

silábico” (Silmara) e outra para se incluir  no trabalho que era realizado com os alunos na 

sala  de  aula,  indicando  uma  interação  aluno  x  professor  nos  processos  de  ensino  e 

aprendizagem. “Aí a gente folheava” (Elis).

Buscamos  compreender  também  de  que  forma  a  leitura  literária,  presente  nas 

Orientações  do  MEC  (BRASIL,  2007)  e  considerada  de  grande  importância  para  um 

trabalho  alfabetizador  na  perspectiva  do  letramento,  em  que  a  leitura  possa  ser 

compreendida  principalmente  como possibilidade  de  prazer  e  fruição  (PAULINO  et  al., 

2001), esteve presente ou não nessas práticas.  Destacamos as falas a seguir,  nas quais as 

professoras expressam os modos como elas têm utilizado esse recurso no cotidiano da sala 

de aula: 

Na sala de aula, além desse trabalho de gênero, a gente envolve tudo que  
é texto, e tem assim, depois do recreio, eu costumo contar uma historinha,  
né assim, quando dá tempo, porque na escola é apertado. Geralmente eu  
conto uma história justamente pra acalmar eles, né... aquele momento de  
relaxamento, na volta do recreio. E aí a gente conta uma historinha, lê. Eu 
gosto mais de contar história assim,  eu  falando.  Quando tem um livro  
assim  na  minha  presença  eu  vou  mostrando  as  figuras.  E  o  livro  de  
literatura é utilizado toda sexta feira. Aí na sexta-feira, a criança faz a  
escolha e leva pra casa.  Esse livro lá, em casa, ele lê com os pais, ou  
alguns leem sozinhos, que são os alunos que já sabem ler e eu peço tipo  
uma  ficha  literária:  eu  faço  perguntas  sobre  o  livro,  eles  anotam no  
caderno  e  fazem  em  casa  como  tarefa  mesmo.  Eles  fazem  em  casa  e  
anotam tudo que eu peço na ficha, tipo: nome dos personagens, página,  
como  que  era  o  ambiente  onde  que  tá  acontecendo  a  história,  aí  na  
segunda feira, nós fazemos uma leitura do livro (Analice).
 
Uma semana eu  mandava o livro com a  ficha  de leitura.  Já  na  outra 
semana  eu  mandava  somente  o  livro,  pra  eles  leram,  fazerem  uma  
ilustração em cima. Na outra semana eu trabalhava rodinha de leitura,  
conto e reconto. Sempre diversificando. Várias alternativas que assim...  
possibilitam... que existem pra gente trabalhar. No começo eu lia, através  
da leitura compartilhada de acordo com o que eles já conseguiam ler ou  
não. Depois já no meio do ano, quando eles já estavam lendo, eu permitia  
que eles escolhessem livremente e cada um lia o seu e depois cada um 
falava sobre o que leu, sobre a sua história (Elis).
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Usei o ano todo. Fiz vários trabalhos, montei projetos, inclusive um ‘O 
trânsito no mundinho’, fiz um projeto, eles montaram livros, estudaram,  
montaram a maquete a  partir  do  livro  de  literatura que veio  e  estava  
disponível. Três livros eu usei montando projetos, mas usei vários outros,  
montei  projetos, eles fizeram trabalho final, levaram o livro pra casa e 
ficou muito bom (Ivone).
 
A  todo  momento!  Nós  temos  aqui  uma  salinha  com  os  livros  e  eu 
selecionava e ia mudando. Trazia diferentes, então eles podiam fazer a  
leitura livre, podia... às vezes eu pedia pra ler pra mim alguma coisa, né!  
Teve presente sim... na contação de histórias... E na sexta-feira, sempre 
mandava. Às vezes, pra um simples momento de lazer e às vezes com uma  
atividade  pra  fazer...  uma  fichinha  literária.  Normalmente  com  as  
perguntas mais básicas:  título do livro,  fazer um desenho que ilustre  o  
livro, número de páginas, a editora, o ilustrador quem foi, mas assim, não  
todo  dia  as  mesmas  perguntas,  no  máximo  três  perguntas  e  uma  
ilustração: ou da parte que mais gostou, do início, ou do final... (Silmara)

Observamos que o trabalho com o livro literário nesses contextos é bastante similar 

entre as professoras entrevistadas e que ocorre o predomínio  da prática de possibilitar aos 

alunos  que  levem  o  livro  para  a  casa  na  sexta-feira,  preencham  uma  ficha  sobre  ele, 

denominada ficha  de leitura e devolvam esse mesmo livro na segunda feira.  Essa mesma 

prática foi observada por Macedo e Almeida (2007) quando investigamos uma turma com 

crianças  de sete anos nesse  mesmo  município.  Poderíamos  afirmar  que, contra todas as 

orientações  de  que  o  trabalho  com a  criança  de  seis  anos  requer  a  construção  de  uma 

proposta  pedagógica  específica,  houve  uma  transferência  de  práticas  típicas  da  antiga 

primeira série para essa nova realidade.

Não obstante, reconhecemos que, ao levar o livro para a casa, o aluno encontra uma 

possibilidade diferenciada de contato com o livro literário. No entanto, a exploração desse 

recurso no contexto da sala de aula ainda pode ser considerada limitada. Observamos uma 

tentativa de algumas professoras, como Ivone, em expressarem um uso diferenciado desse 

recurso, como o desenvolvimento de pequenos projetos a partir do livro literário. Contudo, o 

que  predomina  no  discurso  das  professoras  é  a  utilização  desse  recurso  para  avaliar  a 

fluência em relação à decodificação: “às vezes eu pedia pra ler pra mim alguma coisa, né! 

(Silmara)  e  para acalmar  os alunos:  “Geralmente  eu conto uma história justamente  pra  

acalmar eles, né... aquele momento de relaxamento, na volta do recreio” (Analice).

Desse modo, os usos que têm sido feitos, desse material impresso na sala de aula, 

evidenciam  limites  na  construção  de  uma  prática  alfabetizadora  na  perspectiva  do 

letramento. Temos alguns indícios como a leitura compartilhada feita constantemente pela 

professora Elis,  a sala  de leitura na escola da professora Silmara,  mas  que por si só não 

garantem que o processo de aquisição do código se dê a partir de situações reais de uso da 
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leitura e da escrita. Além disso, o livro literário é considerado um objeto à parte, excluído 

daquilo  que elas denominam trabalho  com gêneros textuais,  como se observa na fala  de 

Analice: “Na sala de aula, além desse trabalho de gênero, a gente envolve tudo que é texto,  

e  tem assim,  depois  do recreio,  eu  costumo contar  uma  historinha.  Essa  fala  revela  as 

incompreensões  das professoras no  que tange  ao discurso  que vem sendo  construído  da 

alfabetização na perspectiva do letramento, tendo como base os gêneros textuais. 

Questionamos as professoras também a respeito de alguns aspectos referentes ao LD. 

A professora Ivone aponta alguns indícios  do que é considerado no momento da escolha 

desse material. Observamos que as atividades propostas aos alunos é que determina a opção 

ou não pelo livro. Neste exemplo, a professora destaca atividades voltadas para a aquisição 

do código, e não a relação das mesmas com o letramento, com a proximidade com situações 

de uso social da leitura e da escrita como sendo determinante.  Para ela,  o livro estaria de 

acordo com as suas necessidades, o que evidencia a direção que ela dá para a sua própria 

prática:

Olha, a gente olhou os diversos portadores de texto, nós olhamos muito  
assim  atividades  que  envolvessem  sílabas,  construção  de  sílabas,  nós  
olhamos  atividades  diversificadas  como  cruzadinhas,  diagrama  de 
palavras,  texto  fatiado  e  esse  livro  tinha  tudo  isso.  Atividades  mais  
sistemáticas voltadas para a alfabetização. Porque é cobrança alfabetizar  
então tinha que tá coerente com isso, né (Ivone).

 

Já a professora Silmara faz uma crítica a esse material, considerando a realidade dos 

alunos com os quais ela estava atuando em 2010: 

Porque o livro, além de não atender as necessidades do dia a dia,  ele  
acabou se tornando muito pesado pra turma que eu estava. Eu não sei as  
outras turmas de primeiro ano... mas ele  era pesado pra turma que eu 
estava.  Então  a  maioria  das  crianças  não conseguia  realizar  algumas  
atividades. Então a gente acaba selecionando quais atividades poderiam 
ser utilizadas e as demais a gente deixaria pra um futuro próximo quando 
eles  tivessem  mais  desenvolvidos.  Agora,  muitas,  infelizmente  eles  não  
conseguiam  realizar,  apesar  de  você  trabalhar  de  outras  formas,  eu 
achava muito difícil.

Quanto aos usos que são feitos desse material, o discurso das docentes indica práticas 

que não  têm no  LD o suporte principal  e  nem é feito  um uso regular  do mesmo,  uma 

tendência observada em outros estudos, como em Macedo (2005). As professoras voltam a 

apontar a referência ao Plano de Ensino e a busca por outros recursos que complementem os 

conteúdos  com  os  quais  elas  estão  trabalhando.  Nesse  sentido,  as  coleções  para 
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alfabetização, material que chega aos professores sem passar por nenhum critério avaliativo 

do nível  de qualidade,  se apresentam como um suporte bastante presente nesse contexto 

investigado:

Eu seleciono. Eu sei a minha intenção, olhando no plano de ensino, se lá 
tá pra mim trabalhar com textos, né, com a variedade de gêneros, aí eu  
vou buscar lá. Por exemplo, se eu quero trabalhar com receita. Aí eu vou  
trazer os meus suportes, os textos que eu encontrar e vou depois no livro  
procurar aonde que tenha falando sobre o assunto receita pra dar uma 
complementada, né, no assunto. Aí depois os alunos podem levar o livro  
pra casa, pra fazer as tarefas, as atividades que têm no livro, mas só como  
uma complementação mesmo do assunto que eu tô trabalhando. [...] Eu 
utilizo o livro didático,  mas eu não foco basicamente e especificamente  
nele.  Eu procuro  outras atividades,  vou em outros  livros,  outros  livros  
didáticos,  outros  livros  que  a  gente  adquire,  né,  a  gente  mesmo,  
particularmente, coleções de alfabetização:  Baú do Professor, tenho é...  
é... Borboletrando... eu não lembro bem o nome... e algumas atividades  
que  a  gente  troca  com os  colegas,  que  é  assim,  gravadas  em  CDs  e  
também a gente procura pesquisar na internet (Analice).

Eu tomava minhas decisões e o livro complementava. Sempre partindo do  
concreto, dessas atividades com o texto (Elis).
 
Gosto de trabalhar com essas coleções, que não é livro didático... coleções  
pra alfabetizar: alfabetização divertida, o dia a dia do professor... essas  
coleções  que têm atividades  boas.  Igual,  esse ano veio  copa,  aí  eu  fiz  
muita  atividade,  dei  muita  tarefinha pra  poder  assistir  o  jogo...  aí  foi  
criação né, imaginação, mas no mais é de coleção mesmo... (Ivone)

E tem as coleções pedagógicas que a gente tira as atividades: A maneira  
lúdica de ensinar, Alfabetização divertida, O ideal do construtivismo, que  
eu gosto e alguns livros também, esses livros didáticos, que a gente acaba 
pegando algum suporte neles também (Silmara).

 

Os  discursos  das  professoras  do  primeiro  ano  revelam  aspectos importantes  que 

cercam a implantação  do EF com nove anos  nesse  município.  Observamos  que,  mesmo 

tendo  sido  determinado  legalmente  que  os  estabelecimentos  de  ensino  deveriam  estar 

adequados ao atendimento à criança  de seis  anos,  no máximo,  até  2010, as  escolas  não 

passaram  por  alterações,  em  termos  de  estrutura  física,  espaço,  mobiliário  e  materiais 

disponibilizados em decorrência dessa política.

Contudo,  desde  2004,  as  crianças  de  seis  anos  estão  inseridas  nesses  contextos, 

reconhecidamente  inadequados  para  atender  a  elas  em  todas  as  suas  necessidades  e 

especificidades e, desde então, participam de práticas nas quais a centralidade do trabalho é 

a alfabetização, e o espaço destinado ao lúdico, à brincadeira e aos modos apropriados de 

lidar  com essa  faixa  etária  são deixados para segundo  plano.  Mas  a quais  processos de 
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alfabetização  elas  estão  submetidas?  Como  a  concepção  de  alfabetização,  presente  nas 

práticas pedagógicas, dialoga com as vias de apropriação da política?

Compreendemos que o material do CEALE e as avaliações oficiais representam as 

vozes presentes no discurso das docentes,  que optaram por um trabalho  que privilegia  a 

aquisição do código escrito por meio de métodos sintéticos, que valorizam as partes como 

letras e sílabas,  em detrimento de uma metodologia que contemple  os usos e as funções 

sociais dos textos. Ainda que, no discurso delas, o trabalho com a variedade de gêneros seja 

recorrente, não percebemos, ao longo das falas, evidências de usos desses textos de modo a 

favorecer a compreensão dos alunos acerca da função real da escrita na sociedade. Dizer que 

trabalha com revistas, por exemplo, mas encaminhar atividades do tipo recortar e colar letras 

ou palavras, não basta para uma alfabetização na perspectiva do letramento, assim como o 

uso de rótulos,  jornais  ou similares  sem uma reflexão  sobre como esses textos circulam 

socialmente, em quais esferas, quais as suas características, ou seja, sem a possibilidade de 

produção desses textos. 

Além  disso,  a  opção  por  atividades  retiradas  de coleção  indicam a utilização  de 

textos  “escolarizados”,  sem  uma  preocupação  com  os  gêneros,  frequentemente 

disponibilizados nesses materiais. Nesse sentido, observamos que as práticas de letramento 

nas quais as crianças estão envolvidas, tratam-se das típicas práticas de letramento escolar, 

conforme indicado por Rojo (2009), e vinculam-se ao letramento autônomo, proposto por 

Street  (1984),  em que  a escrita  é  tomada  como algo  neutro e descontextualizado,  e  sua 

aprendizagem um processo individual. 
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CAPÍTULO 5

O COTIDIANO DE UMA TURMA DE 1º ANO:

ANALISANDO UMA PRÁTICA ALFABETIZADORA

Neste capítulo, trabalhamos com os dados obtidos pela imersão etnográfica na turma 

da professora Paola.  Inicialmente,  buscamos caracterizar a escola e a turma observada, já 

apontando alguns aspectos que são constituintes do que acontece na sala de aula, a partir de 

falas dela e da coordenadora pedagógica. Em seguida, buscamos explicitar como o cotidiano 

da sala de aula é constituído por meio, inicialmente, do mapeamento geral das atividades da 

turma,  e,  em seguida,  a  partir  das  atividades  de alfabetização  e letramento identificadas 

como  recorrentes  nessa  rotina,  a  saber:  a  cópia  do  calendário  e  de  pequenos  textos,  a 

alfabetização com foco na sistematização do código e a leitura.

5.1 Caracterização da escola e da turma observada

 

As informações a seguir esboçam a nossa compreensão sobre a escola participante da 

investigação  a partir  das nossas  observações durante o período de imersão  no campo de 

pesquisa,  da leitura do Projeto Político  Pedagógico (PPP) da escola  e  do diálogo  com a 

coordenação pedagógica da escola.

A Escola Municipal Marília de Dirceu, situada na Praça Cívica Largo do Sol, s/nº, no 

Centro do Município de Tiradentes – MG, teve seu funcionamento autorizado pela Portaria 

nº 884, em 16 de julho de 1998. No ano de 2010, funcionou em dois turnos, atendendo a 

crianças da EI e do EF. O turno da manhã atendia às turmas de 4º e 5º anos, em regime 

seriado, das 7h às 11:20h e o turno da tarde ficava por conta do 1º e 2º períodos da EI e das 

turmas do CIA – 1º, 2º e 3º anos,  no regime  de progressão continuada. O turno da tarde 

funcionou no horário de 12:30h as 16:50h para o atendimento do CIA e de 12:50h as 16:50h 

para a EI. A escola atendia, nessa época, a cerca de 300 alunos, sendo apenas uma turma de 

1º ano.

A população atendida por essa escola é formada pelas classes média e média-baixa, 

filhos  de trabalhadores da construção civil,  domésticas,  diaristas,  pequenos comerciantes, 

funcionários públicos municipais,  autônomos e desempregados. De acordo com o PPP da 

escola, é uma população cujo grau de escolaridade dos pais ainda é baixo – EF incompleto, 

com pouco acesso a bens culturais,  a eventos que ocorrem na cidade, como a Mostra de 
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Cinema e o Festival de Gastronomia. Contudo, preservam-se algumas tradições e costumes 

locais como as festas juninas. A maioria das famílias, constituídas de, no mínimo, três e, no 

máximo,  oito pessoas,  possui casa própria,  infraestrutura adequada e saneamento  básico, 

embora as construções sejam humildes.

O quadro de pessoal da escola era formado por 14 professoras,  duas professoras, 

eventuais, uma assistente educacional, uma diretora, uma vice-diretora, duas coordenadoras 

pedagógicas (uma por turno) e oito serventes.

A  estrutura  física  da  escola,  uma  construção  antiga,  datada  do  século  XIX,  foi 

adaptada para uso escolar. Atualmente, é composta por sete salas de aula, um laboratório de 

informática com 24 computadores ligados à internet e uma sala para as Mesas Pedagógicas, 

onde funciona também a sala de vídeo. A escola conta ainda com seis banheiros, sendo três 

para meninas, dois para meninos e um para as professoras, pia para a escovação de dentes, 

um bebedouro,  inadequado  para  crianças  menores,  um pátio  interno,  uma  quadra e  um 

parquinho desativado.

Esse  espaço  físico  observado  evidencia  características  da escola  de EF apesar  de 

crianças  de quatro e cinco  anos estarem sendo  atendidas  ali.  Como professora da RMT, 

compreendemos  que isso  se deve  ao  fato de que essas  crianças  de quatro e cinco  anos 

estudavam,  até  2008,  junto  com crianças  de  zero  a  três  anos,  numa  outra  instituição, 

considerada  de  EI.  Com  a  criação  da  Creche  Infantil  Municipal,  para  o  atendimento 

exclusivo das crianças de zero a três anos, as crianças de quatro e cinco anos tiveram que 

ocupar a escola de EF, que não foi adaptada para receber esses alunos. O próprio PPP da 

escola reconhece essa inadequação para o atendimento à EI.

As salas para essas crianças, apesar de contarem com mesinhas para quatro crianças, 

de modo a favorecer a interação, não tinham um tamanho adequado para o número de alunos 

a que atendia, e as carteiras, para as crianças de seis anos, também não estavam adequadas 

ao tamanho delas. Sem contar o parquinho, que não estava funcionando, limitando, assim, as 

possibilidades de brincadeira das crianças em geral. 

A escola conta ainda com uma cozinha, uma despensa, uma salinha para a direção e 

uma sala maior para os professores, onde é possível observar prateleiras com materiais e 

livros didáticos que são disponibilizados aos professores, uma mesa redonda mais ao fundo, 

uma mesa maior e comprida, onde fica o mimeógrafo, e uma mesinha pequena com o café 

que é oferecido aos professores. Observamos, ainda, nesse espaço, um quadro de avisos, no 

qual os professores aproveitam para checá-lo na hora do intervalo. Notamos que esse é um 

espaço  bastante  importante  para  o  cotidiano  da  escola,  onde  os  professores  têm  a 
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oportunidade de se encontrarem, de conversarem com a coordenadora ou com a diretora e a 

vice,  sobre  coisas  rápidas  e  variadas  ou organizarem reuniões  quando  necessário,  para 

resolver  algum conflito  que surge no dia a dia  da escola.  Também é o espaço onde são 

atendidos alunos, pais e outras pessoas, como nós, por exemplo, que procuram a escola para 

finalidades diversas.  Assim,  observamos que nesse contexto circulam múltiplas  vozes que 

compõem a realidade investigada. 

Os  materiais  disponibilizados  aos  professores  são  TV,  DVD,  aparelho  de  som, 

mimeógrafo,  datashow,  projetor  multimídia,  câmera  fotográfica,  impressora,  jogos 

pedagógicos e fitas de vídeo, entre outros. Não há uma biblioteca na escola.  Existe  uma 

estante com alguns  títulos  que  ficam disponíveis  na  sala  das  Mesas  Pedagógicas.  Cada 

professora organiza com sua turma cantinhos de leitura ou caixas com livros literários que 

elas utilizam no dia a dia com os alunos.

Observando outros aspectos do PPP da escola,  ainda que este não seja o interesse 

maior da pesquisa, percebemos que há uma distinção bastante explicita entre EI e EF. São 

apresentados os itens que compõem as reflexões acerca da EI, como proposta metodológica, 

concepção de escola, sociedade, aluno e conhecimento, objetivos e avaliação e, em seguida, 

alguns  desses itens  compõem o eixo  referente ao EF,  mas  não trazem,  em seu bojo,  as 

mesmas concepções, principalmente aquelas acerca da infância. Concordamos com Kramer 

(2006)  quando  esta  propõe  a  EI  e  o  EF  como  instâncias  indissociáveis.  Contudo,  não 

observamos  um  diálogo  entre  esses  dois  segmentos  da  Educação  Básica  dentro  do 

documento na mesma escola. 

Embora  tenham  sido  encontradas  situações  desse  tipo  no  PPP  da  escola, 

compreendemos  o  esforço  empreendido  pelas  coordenadoras  do  município  em  estar 

constantemente revendo com os professores essa proposta, que, mesmo nos parecendo um 

pouco inconsistente,  sinaliza  para mudanças  recentes que têm ocorrido na escola.  Como 

exemplo disso, podemos citar a inclusão do item referente ao Projeto Tiradentes Digital e ao 

Programa Um Computador por Aluno (UCA). 

O Projeto Tiradentes Digital é uma parceria entre o Ministério das Comunicações, a 

Prefeitura Municipal e a empresa mineira International Syst, para a instalação de rede Wi-

MESH. O objetivo do Projeto, além de consolidar programas governamentais de inclusão 

digital, é disponibilizar uma rede de comunicação sem fios para o acesso à internet. Em cada 

escola do município foi instalado um telecentro de informática,  com vários computadores 

ligados à internet, para uso gratuito da comunidade.

O Programa UCA-total é de iniciativa do Governo Federal e tem como objetivo ser 
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um  projeto  educacional  que  contemple  o  uso  da  tecnologia  e  a  inclusão  digital, 

disponibilizando um laptop por aluno. Esse computador, do tipo classmate, pode ser usado 

tanto na escola quanto em casa.

Apesar  de  todo  esse  contexto  de  informatização  da  escola  observada  e  dos 

computadores individuais  terem sido entregues às escolas do município  no ano de 2010, 

quando acompanhávamos a turma do primeiro ano, o uso do laboratório e dos classmates 

não ocorreu. Pelo que notamos na época, o fato de as crianças já  frequentarem as Mesas 

Pedagógicas  foi  usado  como  justificativa  para  que  as  crianças  não  frequentassem  o 

laboratório. E os classmates, apesar de disponíveis na escola, não foram liberados para uso 

com as  crianças.  No segundo  semestre de 2010, os professores estavam participando  de 

formação  continuada  nesse  sentido.  Os computadores  só começaram a ser  usados  pelas 

crianças em 2011. 

A sala de aula observada é a primeira sala da escola, do lado esquerdo do corredor, 

logo após a porta de entrada. É uma sala arejada e relativamente ampla. Na frente, tem-se a 

porta de entrada; do lado esquerdo, há duas janelas que dão vista para a Praça Cívica Largo 

do Sol; do lado direito, há uma parede, que abriga um grande painel de isopor; e, no fundo, 

há a lousa. As crianças ficam de costas para a porta de entrada da sala. Algumas vezes, essa 

condição  possibilitou  que  entrássemos  na  sala  sem sequer  ser  notada  pela  maioria  dos 

alunos, que, virados para a lousa, copiavam atentos o que estava no quadro.

Essa é uma sala enfeitada com murais,  cartazes com o nome dos alunos, regras de 

boas  maneiras,  tempo  e  ajudantes  do  dia,  o  alfabeto  e  os  numerais.  No  alfabeto,  são 

apresentadas  as  quatro formas  da letra  (maiúscula,  minúscula,  cursiva  e imprensa),  uma 

figura e uma palavra. Os numerais, pendurados em cartelas de 0 a 9, apresentam o número e 

a quantidade. Encontra-se também, nessa sala, um “cantinho de leitura”, com alguns livros 

antigos de literatura infantil,  que não foram utilizados pela professora durante a coleta de 

dados. Próximo à lousa,  fica um armário  utilizado pela professora para guardar materiais 

como livros, cadernos, folhas etc. São 23 carteiras e 23 cadeiras em bom estado, dispostas 

em cinco  filas  e  em tamanho  inadequado  para as  crianças  de seis  anos.  Há  ainda  uma 

carteira reservada para o lanche, que é servido na sala. A mesa da professora fica próxima à 

lousa. 

A turma era composta por 22 alunos com idades variadas. Nove deles já tinham seis 

anos completos no início das observações e fariam sete anos no segundo semestre de 2010. 

Os outros 13 estavam com cinco anos,  mas fariam seis  anos de idade ainda no primeiro 

semestre de 2010. Isso se deve à data corte da matrícula no EF, que, para o ano de 2010, 
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ainda possibilitou o ingresso de crianças com seis anos a completar até 30 de junho do ano 

letivo.  Em conversa  informal  com a professora no início  do período de observação,  ela 

afirmou que alguns poucos alunos já estavam alfabetizados, ou seja, sabiam ler e escrever; 

mas a maioria ainda se encontrava nesse processo.

A professora destacou, em outra conversa, que é o segundo ano que trabalha com a 

mesma  coordenadora,  que definiu  com ela  o  “método” de alfabetização  a  ser  utilizado: 

começar  com as  vogais,  encontros  vocálicos  e  depois  partir  para  as  “famílias”,  após  a 

sequência  do alfabeto  e destacando a composição  da sílaba  – consoante mais  vogal.  Ao 

responder,  nessa  mesma  conversa,  sobre  materiais  impressos  que  utilizava  para  a 

alfabetização, ela afirmou o uso do livro didático e atividades mimeografadas elaboradas a 

partir de coleções para a alfabetização como principais recursos, sendo que o LD é utilizado 

mais como tarefa.

Essas  falas  iniciais  da  professora  revelam  a  concepção  que  ela  tem  sobre  os 

processos de aprendizagem na fase da alfabetização. É a concepção que ela desenvolveu a 

partir do trabalho conjunto com a supervisora.  Para ela,  as crianças aprendem por etapas, 

“do  mais  simples  para  o  mais  complexo”.  Além  disso,  dão  um  indício  do  quanto  a 

preocupação em torno da alfabetização  dos alunos é grande. E essa  preocupação  parece 

partir  também da coordenação  pedagógica,  que acompanha  de  perto  o  trabalho  que  ela 

desenvolve.  Assim,  julgamos pertinente esboçar aqui uma conversa informal que tivemos 

com a coordenadora. Nessa conversa, ela deu indícios dos motivos que a levaram a enfatizar 

a alfabetização logo aos seis anos. 

Essa coordenadora atua na RMT há pelo menos cinco anos, sendo professora há 15 

anos.  Segundo  ela,  para  orientar  o  trabalho  das  professoras,  ela  parte  das  capacidades 

propostas  nos  cadernos  do  CEALE  para  a  alfabetização.  Ela  propõe:  “a  sondagem,  a  

retomada  das  necessidades  da  turma,  a  diversidade  de  palavras  a  partir  do  alfabeto,  

atividades  mimeografadas,  como  cruzadinhas,  palavras  e  textos,  para  o  trabalho  com  

sílabas e fonemas” (Coordenadora Pedagógica – 26/04/10).

Essa abordagem, segundo ela,  partiu também do livro  Cantalelê, utilizado em ano 

anterior na escola,  e que pode ser considerado uma voz que ainda permeia o discurso da 

coordenadora e a  prática  da professora que observamos.  Para a  coordenadora,  o  livro  é 

bastante funcional  e  a  sua proposta didática deu muito  certo “porque mistura  fonema e 

sílaba”.  Essa preocupação em torno da alfabetização  é grande pelas  dificuldades  que os 

alunos  enfrentarão  nos  próximos  anos  e  pela  relação  com as  avaliações  oficiais:  “no 

primeiro ano, o foco é mesmo a alfabetização das crianças,  por dois motivos: nós temos 
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muitos alunos que chegaram no segundo ano com muita dificuldade, sem saber ler... além  

disso temos a Provinha Brasil e as crianças precisam estar alfabetizadas pra fazer essa 

prova” (Coordenadora Pedagógica – Caderno de Campo 26/04/10)

A  coordenadora  constata  ainda  que  houve  uma  melhoria  nos  resultados  das 

avaliações oficiais.  “Em 2008 o resultado foi péssimo, já em 2009 a nossa escola teve o 

melhor resultado da cidade. Por isso o trabalho sistemático com a alfabetização já aos seis 

anos; para uma bom resultado na provinha Brasil e no PROALFA” (Caderno de Campo 

26/04/10).

Questionada  por  nós  sobre  a  opinião  dela  a  respeito  das  avaliações  oficiais,  ela 

ressalta que 

as avaliações externas apresentam um avanço no olhar sobre as questões  
da  leitura  e  da  escrita,  mas  a  escola  não dá  conta  do  ponto  de  vista  
adotado nessas avaliações. Há uma tentativa de mudança no modo como a 
escola  vem trabalhando e  avaliando,  na tentativa de aproximar  com a  
proposta  da  avaliação do  governo [No  entanto,  elas]  remetem  a  uma 
comparação  entre as  escolas  (Coordenadora  Pedagógica  –  Caderno  de 
Campo 26/04/10).

Essa  conversa  com a  coordenadora  pedagógica  da  escola  explicita  o  quanto  o 

trabalho  que é desenvolvido  com os alunos,  já  aos seis anos de idade, está vinculado  às 

avaliações oficiais. Conforme também destacado por Macedo e Lopes (2010) “observamos o 

alinhamento  da  prática  docente  a  um  processo  avaliativo  externo  à  escola,  portanto 

descolado do processo real de aprendizagem dos alunos” (p. 131). 

Acreditamos que isso tem acontecido por meio de diversos mecanismos. Um deles, 

indicado na continuidade da fala da coordenadora, pode ser o fato de esta estar em constante 

capacitação  junto  à  Superintendência  de  Ensino  desse  município,  um  mecanismo 

institucional,  que vem exercendo, ainda  que indiretamente e por meio  das coordenadoras 

e/ou supervisoras, um papel controlador sobre o que deve ou não ser feito na sala de aula: 

A  superintendência  está  sempre  oferecendo  oficinas  e  repassando  os  
materiais que chegam. Essas oficinas se guiam pelos referenciais externos,  
pelas  avaliações.  Na  rede,  quem  participa  desses  encontros  são  os  
coordenadores.  O  professor  que  está  na  sala  não  participa  desses  
momentos de formação e nem tem outros momentos para o repasse. Não 
há  momentos  para  o  estudo  (Coordenadora  Pedagógica  –  Caderno  de 
Campo 26/04/10). 

Esse panorama inicial  do contexto no qual foi desenvolvida a investigação nos dá 

indícios  da  opção  por  um  método  no  trabalho  com a  alfabetização.  Um  método  que 
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privilegia  a  apropriação  do  sistema  de  escrita,  a  partir  do  trabalho  com  as  sílabas,  e 

representa a concepção de aprendizagem à qual a escola está vinculada.  Essa opção pode 

estar  relacionada  diretamente  com as  apropriações  que  os  docentes  têm feito  tanto  do 

material do CEALE quanto das avaliações oficiais.  Compreendemos que essas vozes estão 

marcadamente  presentes  nesse  contexto  e estão  explícitas  no  discurso  (e  na  prática)  da 

professora e da coordenadora pedagógica dessa rede.

5.2 Como o cotidiano da sala de aula é constituído

Neste  tópico,  tratamos  sobre  como  a  turma  observada  constrói  seu  cotidiano  e 

desenvolve atividades de alfabetização e letramento. A análise inicia-se com a descrição da 

rotina  estabelecida  pela  sala  de aula.  O objetivo  é destacar  as  ações  e  as atividades  de 

alfabetização  e letramento  recorrentes na  dinâmica  da turma,  que só foram possíveis  de 

serem captados a partir  da  imersão  etnográfica  (GREEN  et  al.,  2005).  Para isso,  foram 

tomadas como referências as seguintes perguntas:

 Como a rotina das aulas foi constituída nessa turma?

 Quais as ações mais frequentes que envolveram a leitura e a escrita?

 Quais atividades de alfabetização e letramento caracterizaram essa rotina?

Em  seguida,  nosso  objetivo  foi  focalizar  as  atividades  de  alfabetização  e  de 

letramento identificadas na rotina do grupo e entender como as práticas foram construídas 

pela turma durante essas atividades. Para tanto, buscamos responder às seguintes questões:

 Como  as  práticas  de  alfabetização  e  letramento  são  construídas  pelos 

participantes?

 Como essas práticas são construídas pela mediação de materiais  impressos e/ou 

outros recursos?

Assim,  a  análise  foi estruturada em dois  blocos.  No primeiro,  é  apresentada uma 

visão  geral  das ações e  das  atividades  construídas  pela  turma por meio  do mapeamento 

dessas  ações em todos os dias  observados.  E, no segundo, são descritas  e  analisadas  as 

atividades  que  envolveram  a  alfabetização  e  o  letramento  considerados  para  esta 

investigação.

5.2.1 Caracterização geral das atividades 

 Para  uma  visualização  geral  dessas  ações  e  dessas  atividades  desenvolvidas, 
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optamos pela elaboração de um mapeamento, representado por uma tabela com a data em 

que ocorreu a  observação,  o  horário  aproximado  em que  teve  início  cada  ação,  a  ação 

desenvolvida pelos sujeitos do grupo, o principal recurso utilizado por eles, e, finalmente, a 

caracterização das atividades observadas. 

Importante notar que incluímos nessa caracterização todas as aulas observadas, e não 

apenas aquelas em que o foco era a alfabetização e o letramento. Ademais, esse mapeamento 

indica o tempo de permanência do pesquisador no ambiente observado, demonstrando que 

optamos por observar todo o turno de aula. 

Tabela 2 – Ações e atividades desenvolvidas pelo grupo. 

Data Hora Ações dos participantes Recurso Atividades

26/04 Seg. 12:40 Alunos copiam o calendário do quadro. Caderno Cópia do 

calendário

13:20 Alunos fazem avaliação bimestral de língua portuguesa. FM Avaliação

15:20 Alunos contam quantidades. FM - 

16:30 Professora cola a tarefa no caderno dos alunos. FM -

28/04 Qua. 12:40 Alunos copiam o calendário do quadro. Caderno Cópia do 

calendário

13:15 Alunos fazem avaliação bimestral de Matemática. FM Avaliação

14:10 Alunos escrevem os vizinhos. Caderno -
14:30 Professora e alunos cantam música infantil. - -

15:20 Alunos formam palavras com sílabas do C e D. FM Sistematização 

do código

16:30 Alunos copiam a tarefa a ser feita no LD de Língua 

Portuguesa. 

Caderno Cópia 

05/05 Qua. 12:40 Alunos ensaiam para apresentação no Dia das Mães. - -

13:20 Alunos copiam o calendário do quadro. Caderno Cópia do 

calendário

14:00 Alunos leem texto e identificam nele a letra F. FM Leitura 

14:35 Professora e alunos cantam música infantil. - -

15:20 Professora cola a tarefa. FM -

15:30 Alunos montam livrinho para a mamãe, ilustrando frases já 

escritas num coração.

FM Leitura

16:30 Alunos ensaiam  música para apresentação no Dia das Mães. - -

06/05 Qui. 12:40 Alunos ensaiam música para apresentação no Dia das Mães. - -

13:30 Alunos copiam o calendário do quadro. Caderno Cópia do 
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calendário

13:50 Alunos continuam a montagem do livrinho para a mamãe, 

ilustrando outras frases.

FM Leitura

15:30 Alunos apresentam música para o Dia das Mães. - -

07/05 Sex. 12:40 Alunos copiam o calendário do quadro. Caderno Cópia do 

calendário

13:20 Alunos fazem um desenho livre. Caderno -

14:00 Alunos formam palavras com sílabas do F. FM Sistematização 

do Código

15:20 Alunos colorem um desenho para o Dia das Mães. FM -

16:20 Alunos e professora vão para a Educação Física. - -

10/05 Seg. 12:40 Alunos copiam o calendário da lousa. Caderno Cópia do 

calendário

13:20 Alunos leem um texto escolar e respondem a questões sobre 

ele. 

FM Leitura 

14:00 Alunos completam palavras com sílaba faltosa do F.

Alunos formam palavras com sílabas do F

FM Sistematização 

do código

15:20 Professora lê uma história para a turma.  LLI Leitura

15:30 Alunos escrevem os vizinhos. Caderno -

16:10 Alunos leem texto informativo sobre os tipos de moradia. FM Leitura

16:30 Alunos colorem um desenho. FM -

13/05 Qui. 12:40 Alunos copiam o calendário do quadro. Caderno Cópia do 

calendário 

13:30 Alunos vão para as mesas pedagógicas. Computador Sistematização 

do código 

14:00 Alunos escrevem os vizinhos e os numerais em ordem 

crescente e decrescente. 

Caderno -

15:20 Alunos completam palavras com letras faltosas.

Alunos fazem um caça-palavras da letra F.

FM Sistematização 

do código

16:20 Alunos e professora vão para a Educação Física. - -

14/05 Sex. 12:40 Alunos copiam o calendário do quadro. Caderno Cópia do 

calendário

13:10 Alunos fazem um desenho livre. Caderno -

13:30 Alunos fazem cálculos. FM -

15:20 Alunos colam um bilhete para os pais. - -

15:35 Alunos escolhem um livro para levar para casa: Projeto 

“Ciranda da leitura”

Livro Leitura 

16:00 Alunos fazem uma cruzadinha do F. FM Sistematização 

do código
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19/05 Qua. 12:40 Alunos copiam o calendário do quadro. Caderno Cópia do 

calendário

13:20 Alunos fazem cálculos e escrevem os numerais na ordem 

crescente e decrescente.

FM - 

15:20 Alunos leem texto e respondem a questões.

Alunos identificam, no texto, palavras com G. 

FM Leitura

16:00 Professora cola a tarefa. FM -

16:20 Alunos leem texto informativo sobre os órgãos dos sentidos. FM Leitura 

21/05 Sex. 12:40 Alunos copiam o calendário do quadro. Caderno Cópia do 

calendário

13:20 Alunos fazem um desenho livre. Caderno -

13:35 Alunos identificam a sequência do alfabeto.

Alunos fazem uma cruzadinha do G. 

FM Sistematização 

do código

15:20 Alunos escolhem um livro para levar para casa: Projeto 

“Ciranda da leitura”.

Livro Leitura

15:50 Alunos colorem um desenho. FM -

27/05 Qui. 12:40 Alunos copiam o calendário do quadro. Caderno Cópia do 

calendário

13:30 Alunos vão para as mesas pedagógicas. Computador Sistematização 

do código

14:00 Alunos escrevem o nome de figuras. FM Sistematização 
do código

15:20 Alunos completam palavras com a letra H. FM Sistematização 

do código

15:40 Alunos fazem cálculos. Caderno -

16:20 Alunos e professora vão para a Educação Física. -- -

08/06 Ter. 12:40 Alunos copiam o calendário do quadro. Caderno Cópia do 

calendário

13:30 Alunos vão para as mesas pedagógicas. Computador Sistematização 

do código

14:00 Alunos fazem cálculos. Caderno -

15:50 Alunos e professora vão para a Educação Física. - -

16:20 Alunos copiam a tarefa a ser feita no livro de Matemática. Caderno Cópia 

09/06 Qua. 12:40 Alunos copiam o calendário do quadro. Caderno Cópia do 

calendário

13:30 Alunos leem texto escolar e respondem a questões.

Alunos identificam, no texto, a letra J.

FM Leitura e 

sistematização 

do código

15:20 Alunos respondem a perguntas sobre órgãos dos sentidos. FM Leitura
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16:30 Alunos copiam tarefa a ser feita no livro de Português. Caderno Cópia 

10/06 Qui. 12:40 Alunos copiam o calendário do quadro. Caderno Cópia do 

calendário

13:30 Alunos vão para as mesas pedagógicas. Computador Sistematização 

do código

14:00 Alunos fazem cálculos. FM -

15:20 Alunos identificam tipos de moradia. FM Leitura

16:20 Alunos e professora vão para a Educação Física. - -

11/06 Sex. 12:40 Alunos copiam o calendário do quadro. Caderno Cópia do 

calendário

13:20 Alunos fazem um desenho livre. Caderno -

13:40 Alunos recortam palavras com J. Revista Sistematização 

do código

15:20 Alunos escolhem um livro para levar para casa: Projeto 

“Ciranda da leitura”.

LLI Leitura

15:40 Alunos escrevem os vizinhos e os numerais. Caderno -

14/06 Seg. 12:40 Alunos copiam o calendário do quadro. Caderno Cópia do 

calendário

13:30 Alunos recontam a história lida em casa. Livro Leitura

14:00 Alunos associam palavras que começam com a mesma sílaba.

Alunos identificam quantidade de sílabas nas palavras.

FM Sistematização 

do código

15:20 Alunos trabalham com a dezena. FM -
16:00 Alunos colorem um desenho. FM -

16:30 Alunos copiam a tarefa: recortar palavras com J Caderno Cópia

17/06 Qui. 12:40 Alunos copiam o calendário do quadro. Caderno Cópia do 

calendário

13:30 Alunos fazem avaliação de Matemática.  FM Avaliação

15:20 Alunos formam palavras com sílabas variadas. FM Sistematização 

do código

16:20 Alunos e professora vão para a Educação Física. - -

21/06 Seg. 12:40 Alunos copiam o calendário do quadro. Caderno Cópia do 

calendário

13:20 Alunos recontam a história lida em casa. LLI Leitura

13:40 Alunos escrevem os numerais em palavras. Caderno -

14:00 Alunos formam palavras com sílabas variadas. FM Sistematização 

do código

15:20 Alunos colorem um desenho. FM -

16:00 Alunos fazem um desenho. FM -
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22/06 Ter 12:40 Alunos copiam o calendário do quadro. Caderno Cópia do 
calendário

13:30 Alunos vão para as mesas pedagógicas. Computador Sistematização 

do código

14:00 Alunos fazem cálculos. Caderno -

15:20 Alunos leem texto e identificam as letra K, W e Y. FM Leitura

15:50 Alunos e professora vão para a Educação Física. - -

16:20 Alunos colorem um desenho. FM - 

23/06 Qua. 12:40 Alunos copiam o calendário do quadro. Caderno Cópia do 

calendário

13:30 Alunos recortam palavras com K. Revista Sistematização 

do código

15:20 Alunos trabalham com dúzia e meia dúzia. FM - 

16:00 Alunos associam ações ao órgão do sentido correspondente. FM Leitura

24/06 Qui. 12:40 Alunos copiam o calendário do quadro. Caderno Cópia do 

calendário

13:30 Alunos vão para as mesas pedagógicas. Computador Sistematização 

do código

14:00 Alunos fazem uma cruzadinha, com palavras das festas 

juninas.

FM Sistematização 

do código

15:20 Alunos contam e desenham quantidades. FM - 

16:00 Alunos copiam a tarefa a ser feita no LD de Português. Caderno Cópia

16:20 Alunos e professora vão para a Educação Física. - -

29/06 Ter. 12:40 Alunos copiam o calendário do quadro. Caderno Cópia do 

calendário

13:30 Alunos vão para as mesas pedagógicas. Computador Sistematização 

do código

14:00 Alunos leem texto e respondem a questões. FM Leitura

15:20 Professora lê para as crianças. LLI Leitura

15:30 Alunos leem informações e identificam profissões. FM Leitura

16:00 Alunos ensaiam para a festa junina. - -

30/06 Qua. 12:40 Alunos copiam o calendário do quadro. Caderno Cópia do 

calendário

13:30 Alunos formam palavras com sílabas do L. FM Sistematização 

do código

14:00 Alunos recortam palavras com L. Revista Sistematização 

do código

15:20 Alunos ensaiam para a quadrilha - -
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01/07 Qui. 12:40 Alunos copiam o calendário do quadro. Caderno Cópia do 

calendário

13:00 Alunos leem texto e respondem a questões. FM Leitura

13:30 Alunos fazem um caça-palavras das profissões. FM Leitura

14:00 Alunos vão para as mesas pedagógicas. Computador Sistematização 

do código

15:30 Alunos ensaiam para a quadrilha - -

05/07 Seg. 12:40 Alunos copiam o calendário do quadro. Caderno Cópia do 

calendário

13:20 Alunos recontam a história lida em casa. LLI Leitura 

13:40 Alunos fazem avaliação bimestral de Português. FM Avaliação 

15:20 Alunos associam número e quantidades. FM - 

16:00 Alunos formam palavras com sílabas variadas. FM Sistematização 

do código

06/07 Ter. 12:40 Alunos copiam o calendário do quadro. Caderno Cópia do 

calendário

13:30 Alunos fazem avaliação bimestral de Geo-história. FM Avaliação

15:20 Professora lê para as crianças. LLI Leitura

15:30 Professora e crianças cantam música infantil. - -

15:50 Alunos e professora vão para a Educação Física. - -

16:20 Alunos fazem cálculos. FM -

02/08 Seg. 12:40 Alunos copiam o calendário do quadro. Caderno Cópia do 

calendário

13:20 Alunos e professora conversam sobre as férias. - -

14:00 Alunos copiam um texto e depois o leem. Caderno. Cópia

15:20 Alunos escrevem os nomes de desenhos com F. Sistematização 

do Código

03/08 Ter. 12:40 Alunos copiam o calendário do quadro. Caderno Cópia do 

calendário

13:30 Alunos escrevem palavras ditadas pela professora.

Alunos separam em sílabas.

Caderno Sistematização 

do código

14:00 Alunos vão para as mesas pedagógicas. Computador Sistematização 

do código

15:20 Alunos formam palavras com sílabas variadas. FM Sistematização 

do código

16:00 Alunos fazem cálculos.  FM - 

04/08 Qua. 12:40 Alunos copiam o calendário do quadro. Caderno Cópia do 

calendário
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13:20 Alunos escrevem os numerais em ordem decrescente. Caderno -

14:00 Alunos leem um texto e respondem a questões. FM Leitura

15:20 Alunos copiam um texto. Caderno Cópia

16:30 Alunos copiam a tarefa a ser feita no LD de Matemática. Caderno Cópia 

05/08 Qui. 12:40 Alunos copiam o calendário do quadro. Caderno Cópia do 

calendário

13:30 Alunos vão para as mesas pedagógicas. Computador Sistematização 

do código

14:00 Alunos completam frases sobre os pais. FM Leitura

15:20 Alunos leem texto e identificam nele a letra M. FM Leitura

16:00 Alunos vão visitar uma exposição. - -

06/08 Sex. 12:40 Alunos copiam o calendário do quadro. Caderno Cópia do 

calendário

13:20 Alunos fazem um desenho livre. - -

13:40 Alunos continuam completando frases sobre os pais. FM Leitura 

15:20 Alunos escrevem os numerais. Caderno -

16:00 Alunos confeccionam um cartão para os pais. FM -

09/08 Seg. 12:40 Alunos copiam o calendário do quadro. Caderno Cópia do 

calendário

13:30 Alunos identificam palavras com M em um texto. FM Leitura 

14:30 Alunos colam a tarefa.  - -

15:00 Alunos participam de uma palestra. - - 

10/08 Ter. 12:40 Alunos copiam o calendário do quadro. Caderno Cópia do 

calendário

13:30 Alunos vão para as mesas pedagógicas. Computador Sistematização 

do código

14:00 Alunos identificam palavras com M. FM Leitura

15:20 Alunos fazem uma cruzadinha com palavras com M. FM Sistematização 

do código

15:50 Alunos e professora vão para a Educação Física. - -

16:20 Alunos trabalham com o sistema de numeração decimal. FM -

12/08 Qui. 12:40 Alunos copiam o calendário do quadro. Caderno Cópia do 

calendário

13:30 Alunos leem palavras e fazem um desenho delas. FM Leitura

14:00 Alunos vão para as mesas pedagógicas. Computador Sistematização 

do código

15:20 Alunos reconhecem quantidades. FM -
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16:30 Alunos copiam a tarefa a ser feita no LD de Português. Caderno Cópia 

16/08 Seg. 12:40 Alunos copiam o calendário do quadro. Caderno Cópia do 

calendário

13:30 Alunos fazem cálculos. Caderno -

14:00 Alunos separam palavras em sílabas. Caderno Sistematização 

do código

15:20 Alunos recortam palavras com M. Revista Sistematização 

do código

16:00 Alunos fazem um desenho. - -

16:30 Alunos copiam a tarefa a ser feita no LD de Matemática. Caderno Cópia 

17/08 Ter. 12:40 Alunos copiam o calendário do quadro. Caderno Cópia do 

calendário

13:30 Alunos vão para as mesas pedagógicas. Computador Sistematização 

do código

14:00 Alunos leem um texto para avaliação da professora e 

respondem a questões sobre ele.

FM Leitura

15:50 Alunos e professora vão para a Educação Física. - -

16:25 Alunos copiam a tarefa a ser feita no LD de Português. Caderno Cópia

19/08 Qui. 12:40 Alunos copiam o calendário do quadro. Caderno Cópia do 

calendário

13:30 Alunos vão para as mesas pedagógicas. Computador Sistematização 

do Código

14:00 Alunos leem um texto e identificam nele a letra N. FM Leitura

15:20 Alunos fazem uma cruzadinha com palavras com a letra N. FM Sistematização 

do  código

16:00 Professora e alunos começam a leitura do Livro do Programa 

Semeando (inserir nota explicando) 

Livro Leitura 

20/08 Sex. 12:40 Alunos copiam o calendário do quadro. Caderno Cópia do 

calendário

13:20 Alunos fazem um desenho. - -

13:50 Alunos leem palavras e as associam aos desenhos. FM Sistematização 

do código

14:20 Alunos e professora continuam a leitura do livro do Programa 

Semeando. 

Livro Leitura 

15:20 Alunos escrevem os numerais. Caderno -

16:00 Alunos colorem um desenho. - -

24/08 Ter. 12:40 Alunos copiam o calendário do quadro. Caderno Cópia do 

calendário

13:30 Alunos vão para as mesas pedagógicas. Computador Sistematização 
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do código

14:00 Alunos resolvem problemas. FM -
15:20 Alunos trabalham com a subtração. FM - 

15:50 Alunos e professora vão para a Educação Física. - -

16:20 Alunos escrevem os nomes dos desenhos. FM Sistematização 

do código

16:40 Alunos copiam a tarefa a ser feita no LD de Matemática. Caderno Cópia  

31/08 Ter. 12:40 Alunos copiam o calendário do quadro. Caderno Cópia do 

calendário

13:30 Alunos vão para as mesas pedagógicas. Computador Sistematização 

do código

14:00 Alunos leem um texto e respondem a questões. FM Leitura

15:20 Alunos fazem cálculos. FM Sistematização 

do código

15:50 Alunos e professora vão para a Educação Física. - -

16:20 Alunos trabalham com os sinais de trânsito. FM Leitura 

16:40 Alunos copiam a tarefa a ser feita no LD de Matemática. Caderno Cópia 

01/09 Qua. 12:40 Alunos copiam o calendário do quadro. Caderno Cópia do 

calendário

13:30 Alunos leem texto e respondem a questões. FM Leitura

15:20 Alunos leem outro texto e colorem os desenhos dele. FM Leitura

16:00 Alunos resolvem operações de subtração. Caderno - 

15/09 Qua. 12:40 Alunos copiam o calendário do quadro. Caderno Cópia do 

calendário

13:30 Alunos leem texto e identificam nele a letra P. FM Leitura

14:15 Alunos recortam palavras com N e P. Revista Sistematização 

do Código

15:20 Alunos identificam meios de transportes. FM Leitura

16:00 Alunos copiam e leem um texto. Caderno Cópia

28/10 Qui. 12:40 Alunos copiam o calendário do quadro. Caderno Cópia do 

calendário

13:20 Alunos fazem avaliação de Português. FM Avaliação

14:15 Alunos reconhecem a letra V. FM Leitura

15:20 Alunos e professora terminam a leitura do livro do Programa 

Semeando.

Livro Leitura

15:30 Alunos resolvem problemas. FM -

16:00 Alunos ensaiam música para uma apresentação na escola. - -

29/10 Sex. 12:40 Alunos copiam o calendário do quadro. Caderno Cópia do 
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calendário

13:25 Alunos fazem avaliação de Matemática. FM Avaliação

15:20 Alunos se apresentam para as outras turmas da escola. - -

16:00 Alunos e professora vão para a Educação Física. - -

09/11 Ter. 12:40 Alunos copiam o calendário do quadro. Caderno Cópia do 

calendário

13:20 Alunos fazem um caça-palavras da letra X. FM Sistematização 

do código

14:00 Alunos copiam uma carta para o Papai Noel. Caderno Cópia

15:20 Alunos copiam um texto. Caderno Cópia

15:50 Alunos e professora vão para a Educação Física. - -

16:20 Alunos leem o texto que copiaram e o ilustram. - Leitura

11/11 Qui. 12:40 Alunos copiam o calendário do quadro. Caderno Cópia do 

calendário

13:30 Alunos vão para as mesas pedagógicas. Computador Sistematização 

do código

14:00 Alunos copiam um texto. Caderno Cópia

15:20 Alunos fazem um caça-palavras da letra X FM Sistematização 

do código

15:40 Alunos leem as palavras do caça-palavras  para a professora. FM Leitura

30/11Ter. 12:40 Alunos copiam o calendário do quadro. Caderno Cópia do 

calendário

13:30 Alunos vão para as mesas pedagógicas. Computador Sistematização 

do código

14:00 Alunos escrevem palavras ditadas pela professora. FM Sistematização 

do código

15:20 Alunos colorem um desenho sobre o Natal. FM -

16:00 Alunos resolvem operações. Caderno Aula de 

Matemática

Esse mapeamento evidencia diferentes aspectos que constituíram a rotina da turma 

observada. Essa rotina é marcada por ações dos alunos e da professora, cujo principal foco 

são as atividades de ensino do código escrito voltadas para a alfabetização dos alunos. Ações 

como  colar  a  tarefa,  colorir  ou  fazer  um desenho,  ensaiar  para  apresentações  e  cantar 

músicas  infantis  não  se  constituíram  em  atividades  do  nosso  interesse  porque  não 

envolveram a leitura e a escrita. As aulas de Matemática também não foram consideradas 

para esta análise.  Cabe destacar aqui que as aulas denominadas de Geo-história e Ciências 

foram consideradas como atividades basicamente de leitura.
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No documento do MEC (BRASIL, 2007), é possível identificar um grupo de textos, 

que destacam,  sobretudo, a  singularidade  da infância  e  a  necessidade  de se assegurar  o 

espaço para a brincadeira e o lúdico às crianças que estão chegando ao EF de nove anos. 

Ainda que não seja nosso objetivo, julgamos pertinente comentar a ausência desses aspectos 

na  rotina  apresentada.  Essa  evidência,  neste  estudo,  nos  dá  indícios  de  que  esses 

pressupostos que estão na  base da política  não  se fazem presentes no cotidiano  escolar. 

Durante as observações pudemos constatar que as crianças criam estratégias individuais  e 

coletivas para burlar a cultura reconhecidamente mais rígida do EF  AMARAL (2008). Elas 

brincam com os materiais escolares,  fantasiam coisas,  tentam conversar com o colega do 

lado, mas não contam com tempo, nessa rotina, para extrapolarem essa necessidade. 

Outro aspecto que julgamos pertinente comentar refere-se ao trato sistemático que é 

dado à avaliação na comunidade observada. Optamos por começar com a fala da professora: 

Olha, eu particularmente, eu acho que uma criança de seis anos não está  
preparada pra uma avaliação assim. Só que isso, é um, um... como é que  
eu vou dizer, é da escola, é uma proposta da , da... disciplina, da série.  
Você tem que cumprir! Só que eu mesma não concordo de uma criança de 
seis anos ter que fazer uma prova, uma avaliação. Só que eu era obrigada 
a dar essa  avaliação pras crianças.  Apesar  que era  muito no nível  da  
criança.  Eles davam conta numa boa.  Só que só de falar que era uma 
avaliação eles já se... né!” (Entrevista – Paola)

Percebemos, nesse discurso, a posição enunciativa da professora. Ela se coloca, ela 

assume o que ela pensa e afirma que, se dependesse apenas dela, as crianças de seis anos não 

estariam sendo submetidas a tantas avaliações. Contudo, como foi apontado no início deste 

capítulo,  confirmamos  a ação reguladora exercida  por mecanismos  institucionais  sobre a 

prática docente. Nesse caso, há um conjunto de mecanismos que envolvem o governo, mais 

especificamente a SEE/MG, que impõe a avaliação oficial, e a Superintendência Regional de 

Ensino, que repassa, aos coordenadores e professores, orientações pautadas nas avaliações 

oficiais. 

Compreendemos, assim, que nem tudo o que acontece na sala de aula é da vontade 

do professor; depende, sim,  do contexto e do tempo histórico do qual ele  faz parte. Essa 

cultura mais rígida com o trato da avaliação reflete o momento atual da realidade brasileira, 

que tem se preocupado, sobretudo, com os resultados evidenciados nas avaliações oficiais e 

internacionais,  como o PISA.  Essa discussão  sobre o impacto  das avaliações oficiais  na 

prática do professor tem sido objeto de discussão de outras pesquisas,  como se pode notar 

em Carvalho e Macedo (2011).
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Considerando os dias observados, foi possível notar que a professora tem um horário 

que  norteia  as  atividades  que  são  desenvolvidas  ao  longo  da  semana.  Esse  horário  foi 

definido  juntamente  com a  coordenação  pedagógica  da  escola  e  contempla  os diversos 

componentes curriculares que foram determinados para o primeiro  ano. São eles:  Língua 

Portuguesa,  Matemática,  Geo-história,  Ciências,  Artes,  Educação  Física,  Educação 

Religiosa  e  Educação  Patrimonial.  Língua  Portuguesa  e  Matemática  são  componentes 

curriculares trabalhados diária e, normalmente, antes do intervalo. As outras disciplinas se 

alternam ao longo da semana, sendo destinada a elas uma carga horária menor, depois do 

intervalo. 

Matemática  e  Português  contam  com  um  livro  didático  cada.  Os  demais 

componentes não adotam nenhum livro, ficando a cargo da professora elaborar as atividades 

dessas  disciplinas  a  partir  dos conteúdos propostos no plano  de ensino  do 1º ano. Essas 

atividades são propostas em folhas mimeografadas.

No caso dos componentes curriculares de Matemática e Português, o LD é utilizado 

muitas vezes como tarefa de casa. Segundo a professora, o LD não alfabetiza. A avaliação 

que ela faz do livro é a seguinte: 

Olha... eu achei, assim, um livro bom! Não tão adequado pra criança de 6  
anos.  Poderia  ter,  tipo  assim,  vinha  uma  atividade ela  não  explorava  
muito em cima daquela atividade, logo já passava pra outra. Por isso o  
recurso  da  folha  mimeografada.  Porque  pra  criança  fixar  mesmo,  
precisava  de  ser  bem  trabalhado!  Então  vamos  supor:  se  aparecia  a  
família  do  b,  era  uma  atividade  proposta  e  mais  nada.  Como  você  
trabalha  uma  proposta  só?  Você  tem  que  ter  várias  alternativas  de  
atividades  pra  aquela  criança  conhecer  aquela  família.  Por  isso,  que 
sempre...  ele  era  bom,  ele  trabalhava as  sílabas,  só  que  ele  tinha um 
exemplo  só  de cada atividade.  Não dava assim pra  explorar  tanto  da 
criança, logo ele já mudava pra outra atividade, pra outra família. Aí não  
dava.  Plural:  veio  com  um  exemplo  de  plural.  Pra  criança  ter  o  
conhecimento do que é o plural, você tem que ter mais atividades, mais o  
desenho de quantidades pra ele estar associando.

Assim,  na  sua  rotina,  o  livro  é  “para  ser  feito  em  casa,  porque  as  atividades 

propostas não têm uma sequência.” (Paola – Caderno de Campo 26/04/10).  “O livro eu 

dava, como se fosse uma revisão do que eu tinha dado em sala de aula. Então, eu explorava 

a folha mimeografada, com o que eu pretendia dar e o livro como revisão do que foi dado,  

dentro do mesmo tema, do mesmo assunto (Paola – entrevista).

Essas  falas  da  professora  evidenciam  a  importância  que  ela  dá  à  repetição  de 

exercícios  como  necessária  à  memorização  de  conteúdos.  Ela  avalia  o  livro  de  modo 

positivo.  Contudo,  ele  não  comporta a  lógica  que  ela  tem sobre  processos  de  ensino  e 
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aprendizagem.  Para  ela,  a  repetição  é  necessária  para  o  aprendizado.  Fazer  diversas 

atividades envolvendo o mesmo conteúdo, no entendimento dela, é uma opção para que os 

alunos construam o conhecimento.

Em todas as  disciplinas,  portanto,  a  folha  mimeografada  (FM) aparece como um 

recurso  para reforçar  o  ensino  de  um determinado  conteúdo e,  no  caso  de Português e 

Matemática,  o  LD  dessas  disciplinas,  passa  a  ser  o  complemento.  “Ele  teve  um lugar 

importante, mas mais de apoio, através dele você tem que explorar várias outras atividades.  

Não pode ficar só ali presa no livro. Você tem que usar sim o livro, só que você tem que  

explorar de outras maneiras”. 

O conteúdo das atividades mimeografadas origina-se, sobretudo, de coletâneas para 

alfabetização. Entretanto, outros livros didáticos, como o  Cantalelê,1 também auxiliam na 

elaboração das mesmas. “Eu tiro as atividades de umas coleções que eu tenho lá em casa...  

ah! E tem o livro Cantalelê, que é muito bom também”.

Começamos então as análises daquilo  que é o foco desta investigação. Em relação 

aos  materiais  impressos  que  fizeram  parte  da  rotina  da  turma,  Batista  (1999  apud 

MACEDO, 2005, p.  140)  propõe a seguinte categorização: a) texto impresso  no suporte 

livro destinado ao aluno, com o objetivo de servir de base para o ensino e a aprendizagem de 

um conteúdo, modelo de texto didático adotado pelo PNLD; b) textos impressos veiculados 

em outros suportes, como folhas mimeografadas, cartazes etc.; e c) textos “paradidáticos” 

que circulam na escola,  mas não são apenas destinados a ela,  como é o caso do livro  de 

literatura infanto-juvenil, que pode circular em outras esferas da sociedade. Essas categorias 

evidenciam, de algum modo, a natureza dos impressos que circularam nas aulas observadas 

e fizeram parte dos eventos e práticas de letramento que ali se constituíram. 

No entanto, como se pode observar na Tabela 2, o texto impresso no suporte livro 

destinado  aos alunos  não apareceu,  não  sendo  utilizado  em nenhum dia  observado.  Sua 

utilização recorrente se deu nas atividades que deveriam ser feitas em casa. 

Os  textos  “paradidáticos”  ou  livros  de  literatura  infantil  apareceram  com  mais 

recorrência nas aulas observadas. Eles foram utilizados pela professora em alguns momentos 

da sua rotina,  como: na sexta-feira,  quando os alunos podiam escolher um e levar  para a 

leitura  em  casa;  na  segunda-feira,  quando  os  alunos  traziam  esse  livro  de  volta  e 

participavam de  uma  rodada de  reconto das  histórias  lidas  neles;  e  em dias  alternados, 

1 1  Este  é  um  livro da  autora  Sônia  Madi  e  faz  parte  do  Programa de Intervenção Pedagógica  – 
Alfabetização no tempo certo do Governo de Minas Gerais.  
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quando a professora lia para os alunos, normalmente na volta do intervalo, com o intuito de 

acalmá-los. 

O material impresso que mais circulou nas aulas observadas foram os da segunda 

categoria: textos impressos veiculados em outros suportes, como FM, cartazes etc. Todos os 

dias, as crianças utilizaram pelo menos uma FM como suporte para atividade de leitura ou 

escrita.  A  predominância  desse  recurso  não  é aleatória.  Relaciona-se,  sobretudo,  com a 

metodologia de alfabetização adotada pela professora, que não é a mesma que é proposta 

pelo LD escolhido pelo município. As revistas, de variados tipos, sobre modas, automóveis, 

decoração,  eventos...  como  não  abarcam  nem  textos  didáticos  e  nem  são  destinadas 

exclusivamente à escola,  apesar de circularem nessa esfera,  também podem ser incluídas 

nessa categoria e tiveram predominância relevante nos dias observados.

Com relação às atividades  consideradas para análises,  como se  pode observar  na 

Tabela 2, a cópia do calendário foi uma que se destacou, sendo realizada 47 vezes, ou seja, 

em  todos  os  dias  acompanhados.  Observamos  também  17  atividades  denominadas 

simplesmente cópia. As situações em que o foco foi a alfabetização, no sentido da aquisição 

do  código,  foram  as  que  mais  aconteceram.  Importante  destacar  que  também  foram 

consideradas  atividades  dessa  natureza,  o  trabalho  nas  mesas  pedagógicas.  E,  por  fim, 

observamos ainda atividades de leitura, que aconteceram tanto nas aulas consideradas, pela 

professora, de aulas de Língua Portuguesa, como nas aulas denominadas de Geo-história e 

Ciências. 

Esse levantamento da recorrência dos tipos de atividades observadas possibilita uma 

visão geral do peso de cada uma delas na prática da professora. Contudo, esse levantamento 

não  consegue  chegar  mais  perto  das  práticas  de  alfabetização  e  letramento  que  foram 

constituídas durante essas atividades. Assim, propomos a seguinte categorização geral: cópia 

do calendário e de pequenos textos, alfabetização – sistematização do código e leitura, para 

que tenhamos uma noção mais aprofundada das práticas que elas possibilitaram aos sujeitos 

dessa comunidade, foco deste nosso segundo bloco de análises.

5.2.2 Atividades de alfabetização e letramento

5.2.2.1 A cópia do calendário e de pequenos textos

Optamos por destacar, inicialmente,  como se dá o início da aula para esse grupo e 

como a atividade inicial cópia do calendário, que ocorreu em todos os dias observados, se 
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constitui numa típica prática de letramento escolar.

Às  12:25h,  toca  o  primeiro  sinal  na  escola,  alertando  aos  alunos  para  que  se 

organizem em frente aos portões de acesso para iniciar-se mais um dia letivo. Às 12:30h, 

toca o segundo sinal e as professoras já acompanham seus alunos, posicionados em fila, até 

as suas salas de aula.  Assim,  as aulas iniciam-se às 12:30h com término  previsto para as 

16:50h,  com um intervalo  para  lanche  e  recreio  das  14:40h  às  15:20h. Alguns  alunos 

chegam atrasados. E ainda que a tolerância da escola seja prevista para dez minutos,  não 

observamos nenhum caso em que os alunos tivessem que voltar para casa pelo fato de terem 

se atrasado mais que o tolerado. 

Ao se aproximar da sala, a professora fica de pé em frente à porta de entrada e vai 

encaminhando  aluno  por  aluno  para  dentro  da  sala,  colocando  a  mão  na  cabeça  ou 

cumprimentando com um abraço ou outro gesto de carinho. Eventualmente,  dá atenção a 

alguma mãe que busca por algum tipo de esclarecimento exatamente nesse momento em que 

está deixando seu filho na escola. 

Depois  que  todos  os  alunos  já  entraram e  ocuparam seus  lugares,  a  professora 

também entra e vai organizando os alunos, sempre individualmente, providenciando alguma 

carteira que possa estar faltando e indicando lugares vagos para os que vão chegando. Abre 

o seu armário e pega materiais impressos (folhas mimeografadas) e os leva para a sua mesa.

A cópia do calendário se inicia  quando a professora registra no quadro a saudação 

Boa tarde! e,  logo em seguida,  a  data do dia  por extenso. Nesse momento, ela  costuma 

interagir com os alunos, conversando sobre o dia da semana em que estão, quais são os dias 

que vêm antes e quais  vêm depois.  A data também é discutida com os alunos,  tomando 

como referência o dia em questão ou o dia anterior, quando ela aproveita para trabalhar a 

distribuição dos meses ao longo do ano e dos dias ao longo do mês.

 Abaixo  da data, são registradas outras coisas que foram aumentando conforme o 

decorrer do ano. No começo, ela registrava só o alfabeto, em letras de forma maiúscula,  e 

colocava cartões, com os numerais de zero a nove, naquele espaço destinado ao giz. Depois, 

ela  passou a registrar também o nome da escola.  Mais adiante,  ampliou a sequência  dos 

numerais e passou a registrá-los também no quadro. Depois, passou a escrever uma frase, 

envolvendo o nome da escola.  Em alguns dias,  junto com os alunos,  fazia a contagem de 

meninos e meninas presentes e ausentes. Isso também era registrado no calendário. Outras 

vezes,  eram os alunos que escreviam o alfabeto  e os numerais.  Os alunos copiavam do 

quadro tudo que era anotado por ela. O tempo destinado a essa atividade girava em torno de 

40 minutos, tempo necessário para que todos os alunos copiassem tudo. 
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Enquanto copiavam,  a professora ficava  na  sua mesa,  recortando as margens  das 

atividades mimeografadas e controlando a realização da atividade. Aos poucos, os alunos 

eram liberados, fila  por fila,  de dois a dois, para irem ao banheiro e tomarem água. Eram 

também convidados pela professora, em algum momento, a fazerem a leitura do alfabeto e 

dos numerais e, ainda, solicitados a cantarem a música dos numerais e das vogais. 

Muitos alunos terminavam rapidamente essa atividade de cópia, mas a professora só 

dava  continuidade  à  aula  quando  todos  já  tivessem  terminado.  Os  alunos  ficavam 

desocupados  e  brincavam  isolados  com seus  materiais  escolares  ou tentavam conversar 

alguma coisa com o colega ao lado, mas a professora logo pedia silêncio. Com o passar dos 

dias, muitos alunos já “faziam” o calendário sozinhos, antes mesmo de a professora passar 

no quadro. 

O estabelecimento da data do dia tinha também a função de organizar a vida nessa 

comunidade  e  foi  utilizado,  pela  professora,  como  uma  possibilidade  para  ampliar  as 

possibilidades de aprendizagem dos alunos na medida em que eles são levados a copiar mais 

coisas. De acordo com a professora: “Era mais com o objetivo de rotina mesmo. E deles se  

adequarem ao dia,  ao calendário,  ao mês,  ao ano. E aquela retomada todos os dias do  

alfabeto, dos numerais. Porque eu acredito que aquilo que você copia você memoriza, você 

grava. Era com esse objetivo, com esse intuito mesmo”.

A  partir  do  segundo  semestre,  a  professora  começou  a  desenvolver  mais  uma 

atividade de cópia: a cópia de textos curtos e que era seguida por uma leitura “diferenciada”. 

Esses  textos  eram  retirados  de  coleções  para  alfabetização  utilizadas  por  ela,  como 

“Alfabetização sem segredos”. Ela os registrava na lousa e os alunos copiavam no caderno. 

Em seguida, passava-se à leitura do texto. Nessa fase, ela solicitava a leitura silenciosa dos 

alunos:  “vocês  já  sabem  juntar  os  pedacinhos...  têm  que  pensar  na  cabecinha!  Uma 

consoante e uma vogal”.  E depois,  lia  com eles,  marcando  no quadro sílaba  por sílaba. 

Podemos considerar essa atividade como mais um exemplo da típica prática de letramento 

escolar. Conforme indicado por Rojo (2009), 

a escola  é a principal agência  alfabetizadora e a alfabetização,  enquanto 
processo de ensinar a ler e a escrever, é uma típica prática de letramento 
escolar,  que  apresenta  as  características  sublinhadas  por  Lahire  (1995): 
objetivar a linguagem em textos escritos, despertar a consciência  para os 
fatos da linguagem,  analisar a linguagem em sua composição por  partes 
(frases, palavras, sílabas, letras) (p. 60). 

Quando essa professora selecionava um texto, que tivesse mais  palavras com uma 
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determinada letra, com a qual ela estivesse trabalhando com os alunos, e encaminhava os 

alunos nesse processo de objetivação e compreensão da composição da linguagem em partes 

menores, ela estava possibilitando aos alunos a apropriação do sistema de escrita alfabético.

Sobre essa atividade, a professora afirmou, na entrevista, que: 

A cópia do texto era mesmo aquela de... com a cópia do texto eles se... se  
evoluíam mais na escrita. Porque aquilo que você copia você memoriza 
mais. E a leitura era mesmo pra todos estarem... assim, a gente codificava,  
ia sílaba por sílaba, lendo junto, mesmo pra evoluir a leitura, na evolução  
da leitura mesmo. E pra que aqueles que não conseguiam ler sozinhos,  
com a minha ajuda e com a ajuda dos colegas, eles se habituariam a ler  
também. Muitos chegaram ao final do ano lendo, a maioria.

As duas falas da professora, apresentadas nesse tópico, evidenciam a sua lógica no 

trabalho  com a alfabetização. Para ela,  o exercício  de copiar repetidas vezes ainda é um 

caminho  que pode contribuir  com a  aprendizagem dos alunos.  Tanto  a  cópia  diária  do 

alfabeto,  que integrava  a atividade  de  cópia  do  calendário,  quanto  a cópia  de  pequenos 

textos eram utilizadas por ela com esse objetivo. Ao copiarem o texto com predominância de 

palavras de uma mesma “família”, os alunos estariam fazendo um exercício de memorização 

daquele grupo estudado.

5.2.2.2 Alfabetização – sistematização do código 

As  observações  da  rotina  constituída  nessa  turma  indicam  a  opção  por  uma 

metodologia de alfabetização que parte das letras do alfabeto, iniciando pelas vogais e, em 

seguida  as consoantes,  suas  famílias  silábicas,  palavras  e  textos.  Essa opção, segundo a 

professora, se deu devido ao resultado positivo obtido em ano anterior.  “As crianças vão 

aprendendo por etapa. Desse jeito dá certo! Ano passado todos os meus alunos saíram  

alfabetizados” (Caderno de Campo 26/04/10).

Observamos, mais uma vez, no discurso da professora, a preocupação em torno da 

alfabetização, do resultado positivo nesse processo, uma preocupação, conforme já indicado, 

que está  atrelada  às  avaliações  oficiais,  bem como  aos  resultados  que  elas  evidenciam. 

Pareceu-nos ainda  que a utilização  de métodos tradicionais  na alfabetização  relaciona-se 

com  a  obtenção  de  bons  resultados  nessas  avaliações,  conforme  foi  colocado  pela 

coordenadora pedagógica,  ao afirmar  que a sua escola havia obtido o melhor resultado da 

cidade em 2009.  Tanto para a coordenadora pedagógica quanto para a professora, o trabalho 

sistemático  com  sílabas  tem  contribuído  para  o  processo  de  alfabetização  e, 
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consequentemente, para melhores resultados nas avaliações oficiais.

Para encaminhamento da atividade mimeografada, muitas vezes a professora pregou 

a folha no quadro para uma melhor visualização, pelos alunos, de onde deveria ser escrita a 

resposta.  No  primeiro  semestre,  o  trabalho  de recortar  a  margem da folha  e  colá-la  no 

caderno  ficou  por conta da  professora.  Já  no  segundo  semestre,  as  próprias  crianças  se 

encarregavam de fazer isso, colando, cada uma, a sua atividade. 

A professora se encarregava de ler e explicitar o enunciado da atividade e, às vezes, 

chegava a fazê-la junto com os alunos. Aqueles que estavam num estágio mais avançado do 

processo de codificação e decodificação se adiantavam nos exercícios. Ao contrário, aqueles 

que estavam mais atrasados no processo de aquisição do código contavam com a ajuda da 

professora, ou seja, a mediação foi centrada nos alunos que ainda não dominam o código. 

No trabalho com a alfabetização, observamos, portanto, que o ponto de partida da 

professora  era  as  letras  do  alfabeto.  Inicialmente,  a  professora  apresenta  a  letra, 

acompanhada  de um pequeno  texto “escolarizado” (SOARES, 1999),  e  que,  nesse  caso, 

contenha mais palavras com a letra trabalhada e, em seguida, ela desenvolve uma sequência 

de  atividades  com  foco  no  grupo  silábico  daquela  consoante.  Foram  essas  atividades, 

posteriores à leitura do texto, que serão interesse de análise  neste momento: cruzadinhas, 

caça-palavras,  formação de palavras a partir  de sílabas,  completar palavras com letras ou 

sílabas faltosas, recorte e colagem de letras e palavras, ditados e separação de palavras em 

sílabas. 

Quando os alunos saíam da sala de aula e iam para a sala das mesas pedagógicas – 

Mesa  Educacional  Alfabeto  (MEA),  também consideramos  isso  como uma atividade  de 

alfabetização  por  causa  da  natureza  das  atividades  possibilitadas  por  essa  ferramenta 

descritas mais adiante.  

Assim,  as  atividades  aqui  nomeadas  como  atividades  de  alfabetização  – 

sistematização  do  código  –  podem ser  caracterizadas,  subdividindo-as  em dois  grupos: 

atividades  ocorridas  na  sala  de  aula,  mediadas  pelo  impresso,  folha  mimeografada;  e 

atividades  ocorridas  em outra  sala,  mediadas  pelo  computador,  nas  mesas  pedagógicas. 

Como é nosso objetivo entender como as práticas de alfabetização e letramento ocorreram 

nessa turma, são necessárias uma descrição e uma análise dessas situações.

a) Práticas de alfabetização com as atividades mimeografadas 

Trata-se de práticas que ocorreram no espaço da sala de aula e foram mediadas pela 

atividade mimeografada. Essas atividades ocorreram em todos os meses observados e quase 
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que diariamente. Normalmente, os alunos eram solicitados a formar ou completar palavras 

com letras e sílabas faltosas, fazer cruzadinhas e caça-palavras, escrever palavras ditadas ou 

a partir  de figuras e separar palavras em sílabas.  Essas palavras pertenciam a um mesmo 

grupo silábico. Por exemplo, eram palavras com M, L, J ou outra consoante do alfabeto que 

estivesse sendo estudada naquele momento pela turma.

Sobre a opção pelas cruzadinhas e caça-palavras, a professora explica: 

Cruzadinha, caça-palavras... porque eles se interessam, eles adoram um 
caça-palavra, uma cruzadinha. E eu, na minha percepção, eu acho que dá 
assim  mais  certo...  eu  acho  que  a  criança,  no  caça-palavras,  mesmo  
aquela criança que ainda não estava alfabetizada, mas ela consegue tá  
desenvolvendo o caça-palavra. Eu acho que abre mais a cabecinha deles,  
porque é atrativo pra eles. E eles gostam muito, então sempre, com toda  
letrinha que eu trabalhava tinha um caça-palavras, tinha uma cruzadinha.

 

Depois dessas atividades era costume da professora reescrever as palavras no quadro 

e fazer, com os alunos, uma “sistematização” daquele grupo silábico. Depois do registro, os 

alunos  eram convidados  a  fazer,  coletivamente,  a  leitura  das  palavras.  A  professora  ia 

marcando um traço debaixo das sílabas de cada palavra e os alunos iam soletrando. 

A gente começa na alfabetização com as vogais. Você introduz as vogais  
pras crianças, através de quê? As vogais eu colo num cartãozinho com as  
letras, com música. Depois que elas memorizaram bem as vogais aí nós 
partimos  pras  consoantes.  Aí  a  gente  trabalha  o  quê?  Cada  letra  do  
alfabeto que juntando uma consoante com uma vogal ele consegue formar  
uma sílaba.  Através de textos daquela letrinha do alfabeto que você tá  
trabalhando. A antiga família né. A família silábica. Porque agora você  
não pode mais trabalhar o ba- be- bi- bo- bu-, só que você trabalha de  
uma  outra  forma,  não  com  aquela  decoração  da  criança,  através  de  
cartilhas, mas através dela perceber essas sílabas, num texto, numa trava-
língua, em parlenda.

A complexidade que envolve o processo de alfabetização tem tornado essa prática 

um desafio  para docentes  que atuam com turmas  de crianças  de seis,  sete  e  oito  anos. 

Acreditamos que, para uma boa prática alfabetizadora, é necessário  que o professor tenha 

conhecimento  teórico  sobre  linguagem  e  sobre  as  formas  pelas  quais  as  crianças  se 

apropriam da natureza alfabética do nosso sistema de escrita. Observamos claramente nessa 

descrição e também pelo discurso da professora a opção pelo trabalho sistemático com o 

foco restrito  na  codificação  e decodificação  de palavras,  mesmo  a professora afirmando 

partir de um texto. A opção que ela faz é pelos métodos sintéticos, nos quais as atividades de 

ensino  são centradas nas partes que compõem as palavras,  como as sílabas e as letras.  A 
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opção  por  cruzadinhas  e  caça-palavras,  que  poderiam  indicar  a  opção  por  textos  de 

circulação social, está vinculada à ideia de aquisição do código, ao trabalho com as partes e 

ao próprio interesse dos alunos. Em nenhum momento, a professora dá indícios de que se 

utilizava  desses  textos para uma  aproximação  com práticas  reais  de uso da leitura e da 

escrita. 

Compreendemos  que  essa  opção  se  relaciona  com  as  apropriações  que  essa 

professora tem feito da política para o EF de nove anos a partir do contexto no qual ela está 

inserida  e  no  diálogo  com  a  coordenadora  pedagógica,  que  tem  repassado  a  ela  as 

informações  obtidas  junto à Superintendência  Regional  de Ensino.  E como essa mesma 

coordenadora afirmou, as escolhas para o trabalho com a alfabetização estão intrinsecamente 

relacionadas  com os conhecimentos e  as capacidades  a serem avaliadas,  propostas pelo 

CEALE e pela matriz de referência de avaliações oficiais, como o PROALFA. Confirmamos 

que são essas as vozes que mais caracterizam a fala e a prática da professora.

b)  Práticas  de  alfabetização  com  a  Mesa  Educacional  Alfabeto  (MEA)  (Mesas  

Pedagógicas)

Além das  atividades  de alfabetização  desenvolvidas  na  sala  de aula,  nas  terças e 

quintas-feiras,  os  alunos  do  primeiro  ano  frequentaram a  sala  das  mesas  pedagógicas, 

acompanhados por uma monitora, que é professora da rede municipal, e, em 2010, ocupava 

esse cargo. A professora avaliou de forma  positiva  essa  frequência  dos alunos às mesas 

pedagógicas: 

Eu achei que isso assim, ajuda muito! Sai um pouco daquela rotina de 
sala, papel, de livro, de folha mimeografada e as crianças se interessam.  
São joguinhos com as sílabas, que ajudam eles formar as palavrinhas.  
Eles  se  interessam então ajuda muito na alfabetização!  Pelo  menos eu  
achei que ajudou muito!

De acordo com o manual do professor, uma das apostilas que acompanham as mesas, 

“a concepção da MEA prevê a interação de hardware com um conteúdo multimídia em um 

ambiente colaborativo com até seis usuários. Essa interação é responsável pela manutenção 

da motivação e pelo estímulo à troca de conhecimento.” 

Trabalhando em grupos de até seis alunos, o objetivo das mesas é levar o aluno a 

formar  palavras.  Eles  colocam cubos,  com uma  letra  cada,  nos  encaixes  localizados  na 

MEA, formando palavras e respondendo a perguntas apresentadas pelo  software. Imagens, 
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músicas,  animações,  jogos e histórias  estimulam a inter-relação  entre os alunos,  fazendo 

desse evento uma experiência de interação diferenciada.

A ideia da MEA é a seguinte: são 210 cubos, cada qual com uma letra ou uma forma 

colorida,  e um módulo eletrônico com 15 encaixes,  onde a criança posiciona os cubos. A 

MEA reconhece a letra de cada cubo por meio de sensores óticos, comparando as letras das 

palavras  que  aparecem na  tela  do  computador  com o  que  o  aluno  escreve.  O  próprio 

software encarrega-se de mostrar quando o aluno acerta ou quando é preciso retirar um cubo 

antes de prosseguir.

Nesse ambiente, a criança realiza o movimento de colocar um cubo, com uma letra 

ou  forma  geométrica,  por  exemplo,  em um encaixe;  porém,  a  cada  vez  que  efetua  o 

movimento e recebe um feedback, a criança vai construindo o seu conhecimento e criando 

significados para a situação.

As atividades oferecidas pela MEA podem ser divididas em duas grandes categorias: 

atividades,  palavras,  textos,  imagens,  animações  e  gravações  do  banco  do  software (o 

conteúdo das atividades que fazem parte do software compreende: aproximadamente 1.800 

palavras; 1.146 imagens e animações; textos divididos em: 46 charadas, 96 provérbios, 15 

cantigas,  23 trava-línguas,  18 parlendas,  16 fábulas  e  sete textos com assuntos atuais)  e 

atividades  com palavras,  textos,  imagens  e  gravações  inseridos  pelo  professor  e  pelos 

alunos. 

Ao iniciarem o software da MEA, os alunos são transferidos para a tela de registro de 

grupos. Ao longo das atividades,  eles são guiados por um personagem,  o Patrulheiro das 

Galáxias.  Ele é o responsável por esclarecer as áreas de acesso para as atividades,  falar o 

enunciado e dar o feedback para as respostas dos alunos. 

A MEA se subdivide em sete grupos nomeados de “A sala de aula”, “O aquário”, “A 

casa de doces”, “O jardim da casa”, “O Show de televisão”, “O castelo” e “O Karaokê”. Ao 

entrarem  no  submenu  “A  sala  de  aula”,  os  alunos  têm  acesso  a  cinco  atividades: 

Conhecendo as letras, Descobrindo as letras, Qual é a letra? O desafio das letras e Rápido! 

As letras estão caindo. Essa área do  software tem como objetivo  apresentar as letras do 

alfabeto, as formas, maiúscula e minúscula, e a diversidade de fontes existentes.

Ao entrarem no submenu “O aquário”, os alunos têm acesso a mais cinco atividades, 

com o  objetivo  também  de  apresentar  a  diversidade  de  fontes  e  as  letras  nas  formas 

maiúscula e minúscula. São elas: As letras mergulhadoras, O peixe come-letras, O desafio 

das bolhas, Os peixinhos nadadores e Memória submarina. 

No submenu “A casa de doces”, os alunos são levados a seis atividades e trabalham 
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com a  habilidade  de  formar  palavras.  Na  atividade  O  muro  dos  biscoitos,  os  alunos 

trabalham com a primeira letra das palavras. O objetivo da atividade As letras suspensas é 

identificar,  pelo som, todas as letras que compõem a palavra.  Na atividade Decifrando, o 

objetivo é decifrar a palavra secreta, reunindo as letras iniciais dos desenhos apresentados. 

Na atividade Escrevendo palavras,  os alunos usam os cubos de letras para escreverem os 

nomes dos desenhos mostrados. Na atividade Rápido que lá vem as palavras, os alunos têm 

a possibilidade de consolidar os conceitos abordados. No Troca-letras, o objetivo é que os 

alunos escutem cada palavra e descubram que várias delas podem ser formadas com a troca 

de apenas uma letra. 

Ao entrarem no submenu “O jardim de casa”, os alunos terão acesso a sete atividades 

que trabalham com a habilidade de leitura e escrita de palavras. Na atividade O caçador de 

palavras, os alunos precisam identificar uma palavra soletrada a partir de três desenhos. Na 

atividade O jardim das palavras, os alunos também devem identificar uma palavra soletrada, 

porém num grupo de 12 desenhos. Na atividade Complete a palavra, os alunos descobrem as 

letras que estão faltando na palavra e, em seguida,  escrevem toda a palavra.  A atividade 

Completando sílabas trabalha com sílabas diversas. Os alunos identificam as palavras que 

podem ser completadas com uma sílaba comum a todas elas. Na atividade Desembaralhando 

letras, os alunos desembaralham as letras para formar uma palavra. A atividade Brincadeira 

do varal requer atenção, compreensão e agilidade. Os alunos trabalham a escrita de palavras, 

utilizando-se dos cubos de letras, das formas e ainda têm um tempo limite para terminarem a 

atividade. A atividade Memória trabalha com a habilidade de memória e estimula a leitura. 

Ao  entrarem no  submenu  “O  show de  televisão”,  os  alunos  terão  acesso  a seis 

atividades.  Essa área do  software trabalha com as habilidades de leitura e escrita além de 

possibilitar  o  trabalho  com  grupos  semânticos.  Na  atividade  Tiro  ao  alvo,  os  alunos 

escrevem a palavra de acordo com a imagem.  Na atividade A forca, os alunos encontram 

uma adaptação da brincadeira da forca original.  Na atividade O jogo da velha,  os alunos 

escrevem palavras de acordo com figuras,  selecionadas numa tabela  com 16 imagens.  A 

atividade  A primeira  letra  permite  a  descoberta de várias  palavras  que começam com a 

mesma  letra.  Na  atividade  A  letra  certa,  os  alunos  descobrem,  num  conjunto  de  seis 

imagens, aquelas que correspondem às palavras que começam, terminam ou possuem uma 

determinada letra. Com a atividade A chamada, as crianças têm possibilidade de trabalhar 

com o próprio nome e com os nomes dos colegas. 

No  submenu  “O  castelo”,  os  alunos  trabalham  com:  Fábulas  e  histórias.  Nessa 

atividade, o sistema de nivelamento refere-se ao grupo de palavras que desaparecerão dos 
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textos.  Ditos  e  não-ditos:  nessa  área,  o  sistema  de  nivelamento  refere-se  ao  grupo  de 

parlendas, provérbios, trava-línguas e cantigas. A Sala de cinema contém textos que tratam 

de assuntos atuais e relevantes.  No item Charadas e charadinhas,  os alunos brincam com 

uma seleção de adivinhas. Na atividade A sala da torre, os alunos têm acesso ao significado 

de palavras que constam no dicionário  Aurelinho  e,  como resposta, escrevem a palavra. 

Com a  atividade  O  jardim  dos  animais,  os  alunos  ouvem  as  vozes  de  12  animais  e 

descobrem como se chama a voz de cada animal. 

No submenu “O Karaokê”, os alunos têm acesso a diversas cantigas infantis  e sua 

letra. 

O tempo reservado para o atendimento do primeiro ano nas mesas era de uma hora. 

No entanto, numa decisão coletiva entre professora, coordenadora pedagógica e monitora, 

optou-se por dividir a turma em dois grupos, de acordo com o conhecimento sobre o sistema 

de  escrita  alfabético.  Cada  grupo  era  atendido  durante  um  período  de  30  minutos 

aproximadamente. Assim, enquanto um grupo estava na sala das mesas pedagógicas com a 

monitora, o outro estava na sala de aula com a professora, fazendo uma atividade. 

De  acordo  com  as  informações  dadas  pela  monitora,  em  conversa  informal,  a 

formação dos grupos nas mesas  é feita  aleatoriamente pelos alunos e a intervenção dela, 

nessa etapa,  só acontece em casos de indisciplina.  Foram desenvolvidas  sequencialmente 

todas as atividades dos itens “A sala de aula”, “O aquário”, “A casa de doces”, “O jardim da 

casa” e “O show de televisão”. 

Do item “O castelo”, só foi trabalhada com os alunos a atividade relacionada com os 

sons dos animais.  A justificativa  da monitora para isso  é que  “esse item demanda uma 

maior habilidade de leitura, já que envolve textos, mesmo que pequenos, e os alunos ainda  

têm muita dificuldade. Então geraria o desinteresse da turma” (Caderno de Campo, quinta-

feira 11/11/10).

Foi possível captar também que não há um diálogo sistemático entre professora e 

monitora, buscando associar a atividade que é feita nas mesas pedagógicas com os assuntos 

da  aula.  No  entanto,  é  possível  notar  que,  mesmo  as  mesas  pedagógicas  oferecendo 

possibilidades de atividades que vão além da codificação e decodificação de palavras soltas, 

há  um  controle  por  parte  da  monitora,  impedindo  que  os  alunos  avancem  para  uma 

perspectiva diferente, a fim de favorecer o processo de aquisição da escrita. Então, mesmo 

não havendo o diálogo entre as duas, tanto na sala de aula como nas mesas pedagógicas, os 

alunos encontram a mesma metodologia de alfabetização voltada para o trabalho com letras 

e sílabas. E ainda, para a professora, a memorização tem papel fundamental nos processos 
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de aprendizagem.

Para Miranda (2008), 

nessa  perspectiva,  a  aprendizagem  é  considerada  como  resultado  do 
acúmulo  de informações  e não como reorganização e reestruturação dos 
conhecimentos  disponíveis.  Da mesma  forma,  os interesses e a realidade 
cognitiva, emocional e social dos alunos são desconsiderados, como se eles 
não tivessem noções  e hipóteses  acerca do funcionamento  da  língua  (p. 
142). 

5.2.2.3 Leitura

Como  mencionado  anteriormente,  as  práticas  de  leitura  de  textos  que  foram 

consideradas incluíram aquelas ocorridas em outras aulas, e não apenas aquelas das aulas de 

Língua Portuguesa. Como se observa na Tabela 2, as práticas de leitura dessa turma não são 

muito diversificadas não só em relação ao que os alunos leem, mas também a como leem e 

para que leem. 

Observamos  que, no  espaço  da sala  de aula,  a  leitura possibilitada  aos alunos se 

limitou  a  textos  “escolarizados”,  nos  quais  o  objetivo  da  professora  era  basicamente 

trabalhar um determinado conteúdo, por exemplo, tipos de moradia, ou introduzir o trabalho 

com uma determinada letra, conforme indicado por ela: 

Começava pelo texto atrativo, depois eu identificava um texto que tinha  
mais uma família silábica. Vamos supor, se eu queria mais o objetivo da 
sílaba  ba,  então  eu  conseguia  arrumar  um  texto  que  tivesse  mais  o  
pedacinho -ba, pra criança identificar, circular onde tivesse o pedacinho 
ba.  Circular a palavra. E a partir dessa letrinha também gostava de dar a  
interpretação  dessa  letrinha.  Mais  focando  na  letra.  Se  tivesse  um  
animalzinho no texto com a letrinha. Por exemplo, um burro, se eu tivesse  
trabalhando a letrinha b,  a vaca,  na letrinha v.  Sempre assim! Ou um 
animal  que  dava  essa  identificação  do  texto  com  o  animal,  pra  eles  
socializarem melhor!

 

Observamos  ainda  que  essa  turma  foge  a  um  padrão  de  modos  de  leitura  já 

identificados por outros trabalhos como em Albuquerque (2002), Macedo (2005), Macedo e 

Almeida (2007), nos quais há o predomínio da leitura silenciosa e, logo depois, a leitura em 

voz alta feita pelos alunos. Nesse caso, a leitura em voz alta era feita pela professora, que, ao 

fazê-la, carregava a voz, demarcava certas partes do texto, buscando chamar a atenção dos 

alunos.  Contudo,  nos  poucos momentos  em que  os alunos  puderam ler  em voz  alta,  o 
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objetivo era de avaliar a fluência.

Essas atividades de leitura começavam quando a professora distribuía uma FM. Nela, 

os alunos encontravam uma letra do alfabeto nas suas quatro formas, um pequeno texto e um 

desenho. A professora começava apresentando aquela letra. Fazia uma retomada da última 

letra  trabalhada,  retomava  a  sequência  do  alfabeto,  quais  são  as  vogais,  quais  são  as 

consoantes e chegava à letra em questão. Junto com os alunos, ela ia formando as sílabas 

daquela letra. Enfatizava a união daquela consoante com cada vogal e registrava na lousa. 

Formava-se,  assim,  a  família  silábica.  Em  seguida,  ela  orientava  uma  atividade  de 

identificação: os alunos deviam ler o texto silenciosamente e tentar identificar nele a letra 

que estava sendo apresentada.                            

Para a escolha do texto que iria compor a atividade, a professora 

considerava que tinha que ser um texto claro, ao mesmo tempo infantil,  
que eles se interessassem por aquela leitura. Tipo assim, da letrinha F,  
tinha aquela ‘Quer ver a foca ficar feliz, é colocar uma bola em cima do 
seu nariz.’ Quer dizer, você dramatizava aquele textinho com eles, eles se  
interagiam  com você,  se  interessavam  e  daí  partia.  Sempre  os  textos  
tinham que ter uma musiquinha que eles conseguissem cantar. Porque eles  
sabiam memorizado, aí mesmo que não lessem, que não conseguiam ler,  
eles conseguiam cantar a musiquinha pra gente. Então, assim, eles tinham 
mais  autoestima,  assim que tava  lendo,  aquilo  que  tava  ali,  que  tava  
proposto  no  quadro.  Eram vários  textos  com  a  mesma  letra,  daquela  
mesma sílaba.

No início do ano, os alunos identificavam apenas a letra trabalhada no texto da FM. 

Depois,  passaram a identificar  palavras começadas com aquela letra. Com mais uma FM, 

contendo um pequeno texto “escolarizado” e algumas perguntas sobre ele, a professora dava 

sequência ao seu trabalho com a sistematização do código. Nesse segundo texto, os alunos 

eram solicitados a ouvir, atentamente, a leitura feita em voz alta pela professora. Ela fazia 

isso  duas  vezes  ou  mais,  com  o  objetivo  de  levar  os  alunos  a  memorizarem  certas 

informações do texto. Em seguida,  passava para as perguntas. A professora lia  cada uma, 

pausadamente,  e  os  alunos  respondiam  a  elas  oralmente  a  partir  do  que  ouviram  e 

entenderam da  leitura  feita  por  ela.  Sobre  as  perguntas  que  acompanhavam  o  texto,  a 

professora destaca: “Algumas tinham nas coleções,  mas algumas eu tinha que elaborar,  

porque você adequava ao nível da turma, né, fazendo perguntas mais simples.”

A professora registrava no quadro a resposta da questão e os alunos copiavam em 

suas folhas. A esse respeito, a professora destaca: 
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Todas tinham um texto. Porque não vinha com a apresentação da letra,  
igual você faz na EI. Vinha a letra, só que você pedia a sílaba em cima do  
texto, ou de um trava-língua, ou de uma parlenda ou de uma musiquinha.  
Só que você não apresenta a letra sozinha. Você apresenta ela num todo,  
no texto. 

Essas  atividades  eram  retiradas   “De  coleções  [...]  a  maioria  de  coleções!  

Alfabetização divertida, alfabetização e letramento... todas essas coleções que eu comprei e 

fui  adaptando,  com muitas  atividades  da internet  também,  alguma coisa  que  dava  pra 

aproveitar.”

Durante  as  observações  desenvolvidas  na  turma,  identificamos  também  o 

desenvolvimento de um projeto intitulado “Ciranda da leitura”. Esse projeto se desenvolveu 

em dois dias da semana: na sexta e na segunda-feira. 

Na  sexta-feira,  depois  do  intervalo,  a  professora  dispõe  sobre  a  sua  mesa  um 

apanhado de diversos livros de literatura infantil, que foram disponibilizados pela escola ou 

que foram levados para a escola pelos próprios alunos. Dentre eles, a professora seleciona 

um e faz a leitura dele para as crianças. Em seguida, os alunos são convidados a escolherem 

um livro para levarem para casa e lerem junto com os pais.  Então, cada aluno sai da sua 

mesa e se dirige até a mesa da professora, para escolher o livro que vai ler. Feito isso, o livro 

é guardado numa pasta amarela,  que os alunos receberam da escola exclusivamente para 

esse projeto. 

Era uma ciranda, né! Era uma ciranda que se fazia toda sexta-feira. A  
criança levava aquele livrinho pra casa, onde aquela criança que não lia  
ou lesse sozinha, o pai lia com ela. Mesmo pra dá uma interação de pai e  
filho que é um momento bom, prazeroso, que a criança gosta que o pai  
conta uma história. No final eles já davam conta e liam sozinhos. É bom, é  
interessante,  faz  aquela  ciranda,  cada  dia  você  leva  um  livro,  cada  
semana um livro diferente. Eles te cobram que eles gostam, eles escolhiam 
o livro. Eu punha os livros na minha mesa, cada dia um escolhia um livro  
diferente.  Não se repetia  o  livro.  Só  que  têm aqueles  também que,  do  
mesmo jeito que levam... põem o livro na mesa.  Volta! Porque não têm 
apoio nenhum em casa!

Importante  ressaltar  que  os  alunos,  ao  invés  de  levarem,  junto  com o  livro,  a 

tradicional ficha de leitura usada nas escolas (MACEDO; ALMEIDA, 2007), apenas devem 

completar uma tabela com o título do livro, autor, ilustrador e editora. Questionada sobre 

isso,  a  professora destacou que a opção por não enviar  ficha  de leitura foi uma  decisão 

tomada coletivamente com a coordenadora pedagógica da escola e se deve ao fato de não ter 

sido uma boa experiência em anos anteriores. Segundo ela, a ficha se torna uma atividade 
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repetitiva e cansativa para os alunos. Repetição essa não questionada por  ela quando se trata 

das atividades de ensino do código. 

Na segunda-feira,  acontece o segundo momento do projeto. Os alunos devolvem o 

livro que levaram na sexta e têm a oportunidade de recontar o que leram para a turma. A 

professora seleciona alguns alunos para fazerem essa atividade denominada reconto. 

O  livro  literário  era usado  pela  professora  também em outros momentos  da sua 

rotina. Observamos esse uso em alguns dias,  e não diariamente, como ela afirma, mas era 

com o mesmo objetivo: 

Todos  os  dias  eu  lia  uma  historinha  e  depois  pedia  o  reconto  dessa 
historinha. O que eles entenderam, fazia umas perguntas do livrinho, isso  
todos os dias. Justamente depois do recreio pra eles darem uma acalmada,  
eu lia uma história, um livrinho. Todos os dias! Depois do recreio, eles  
davam uma acalmadinha, que eles adoram ouvir história e o reconto do 
livro também é muito importante, pra ver se eles entenderam mesmo, se 
prestaram atenção no que eu estava lendo.

Notamos, nessa sala de aula, poucas possibilidades de leitura. Conforme indicado, na 

sala de aula, os alunos puderam ler textos curtos e escolarizados, com o objetivo do ensino 

do sistema de escrita alfabético. Nesses textos, eles precisavam identificar letras, palavras ou 

sílabas de um determinado grupo silábico.  Puderam também levar o livro  literário  para a 

casa, fazer a leitura com a família  e recontá-lo  na sala de aula.  Apesar de serem práticas 

distintas,  essas atividades se assemelham na medida em que a leitura,  com o objetivo de 

fruição e prazer (PAULINO et al., 2001), não é contemplada em nenhuma delas.

No primeiro caso, os alunos precisam ler para identificar palavras ou letras, ou ainda 

responder a questões. No segundo, a professora desconsidera o caráter fundamental do livro 

literário nos processos de alfabetização e letramento, quando não possibilita a leitura desse 

material na sala  de aula e ainda sugere que a leitura,  em casa,  seja  feita  com o objetivo 

implícito  do treino para a aprendizagem do código. Além disso, os alunos sabiam que, na 

segunda-feira, alguns deles seriam selecionados para o reconto, o que, em alguma medida, 

reforça o caráter obrigatório dessa leitura em detrimento à possibilidade de uma leitura livre 

e prazerosa. 

Ao longo deste trabalho, temos apresentado e defendido a nossa concepção de que 

atualmente a alfabetização precisa acontecer na perspectiva do letramento. Levar os alunos a 

dominarem as convenções do nosso sistema de escrita não é suficiente para garantir a eles 

que se alfabetizem e se letrem ao mesmo tempo.  

Observamos, nessa rotina, uma tentativa da professora de possibilitar aos alunos se 
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apropriarem do sistema de escrita alfabético a partir de textos, o que poderia ser considerado 

um avanço na perspectiva defendida por esta pesquisa. Contudo, o trabalho desenvolvido a 

partir desses textos não contempla o necessário  a ser feito com esse aspecto numa prática 

alfabetizadora na perspectiva do letramento, nem quanto à variedade, nem quanto ao trato 

que eles recebem na sala de aula. 

Nessa turma, o texto é utilizado como pretexto para o ensino sistemático do código 

escrito. Os alunos leem textos curtos, que às vezes já sabem de memória, ou a letra de uma 

música infantil,  ou ainda textos escolarizados, no sentido apontado por Soares (1998), para 

identificarem nele  letras ou palavras de um determinado grupo silábico.  Não observamos 

uma preocupação com a variedade de gêneros textuais, tão defendida por Leal et al. (2007): 

“Qualquer cidadão lê e escreve cumprindo finalidades diversas e reais. Precisamos garantir 

esse mesmo princípio ao iniciarmos os estudantes no mundo da escrita (p. 71). 

Leal et al. (2007) defendem ainda que a escola, responsável pelo ensino da leitura e 

da escrita, é responsável por reduzir as diferenças sociais existentes entre crianças que têm 

acesso à leitura desde muito cedo e crianças que não participam de uma cultura letrada. Essa 

redução só aconteceria por meio da vivência diária de práticas reais de leitura e produção de 

textos diversificados, que não é observada nessa sala de aula. 

Ao contrário, o que verificamos foram atividades como: cópia, repetição de palavras 

soltas, decodificação sílaba por sílaba. Ou seja, a concepção de alfabetização presente nessa 

prática vincula-se a uma concepção na qual a escrita é vista como um código de transcrição 

das  unidades  sonoras  em unidades  gráficas.  Uma  concepção  que  se  pauta  em métodos 

sintéticos para o ensino da língua, que tem na memorização um forte apelo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O campo educacional brasileiro tem passado, nas últimas décadas, por uma série de 

mudanças  relativas  à  estrutura  e  ao  funcionamento  do  ensino,  que  são  marcadas  por 

proposições  políticas  e  teórico-metodológicas.  Este estudo  se  insere  numa  corrente  que 

busca compreender os usos e funções sociais da escrita em determinadas estruturas sociais, 

em contextos e comunidades também específicas, como a sala de aula.  Essa opção não se 

deu de  modo  aleatório.  Ao  contrário,  relaciona-se  com a minha  trajetória  profissional  e 

acadêmica  e  com as  angústias  e  os  desafios  vivenciados  nesses  contextos  e  que  estão 

diretamente associados às mudanças do campo educacional brasileiro nas últimas décadas.

Uma das mudanças mais recentes, no campo das políticas públicas para a educação, 

inseriu  as  crianças  de  seis  anos,  até  pouco  tempo  pertencentes  ao  segmento  da EI,  no 

primeiro ano da escolaridade obrigatória. Esse fenômeno suscitou um debate em torno de 

inúmeras  questões  que  estão  na ordem do  dia.  As  pesquisas  têm  tomado  o  tema  da 

ampliação  do  EF para nove  anos  sob  diferentes  prismas:  legal,  da  educação  como  um 

direito, do ponto de vista dos professores sobre essa mudança, da infância e da ludicidade, e 

da atuação docente.  Tomamos o tema sob esse último  prisma:  o pedagógico, com ênfase 

para a alfabetização e o letramento.

Decerto, não podemos negar a importância da política de ampliação da escolaridade 

obrigatória  para  nove  anos  no  Brasil  ao  incluir  nas  instituições  de  ensino  um número 

significativo de crianças que, antes dessa medida, estavam fora da escola. A primeira década 

deste século apresentou um aparato legal,  na área educacional,  que vem legitimando essa 

conquista em âmbito nacional e assegurando a escolarização a uma parcela considerável da 

população. Entretanto, a expansão das vagas e o ingresso das crianças de seis anos nessa 

etapa da Educação Básica têm trazido diversas implicações para o cotidiano escolar.

É fato que uma  política  dessa natureza não é de fácil  assimilação  e incide  sobre 

diversos  aspectos  do  sistema  educacional:  a  própria  estrutura  física  das  escolas,  a 

organização  de tempos e espaços,  os processos de ensino  e aprendizagem,  e as  práticas 

avaliativas,  entre  outros.  Acreditamos  que assegurar  a  expansão  das  vagas  e  garantir  a 

possibilidade  do acesso não significa  a expressão dessa conquista.  Ademais,  constatamos 

que,  conforme  apontado  por  Bomfim  (2010)  e  Araujo  (2008),  entre  outros  autores, 

alterações  no  espaço  físico  das  escolas  de  EF  e  adequações  no  mobiliário  e  materiais 

disponibilizados nas salas de aula, pressupostos dessa política, não estão sendo observados.
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Nessa direção, para além dessa constatação, acreditamos que não basta informar aos 

profissionais da educação as mudanças de nomenclatura, disponibilizar materiais de apoio, 

veicular propagandas etc. O corpo docente das instituições escolares precisa sentir-se mais 

que  parte  da  mudança.  Os  professores  são  protagonistas  nesse  cenário  e  precisam 

compreender o potencial dessa medida, tendo em mente que a criança é o eixo central nesse 

processo e precisa ser reconhecida como agente social e cultural.

E para que esse lugar  de protagonista seja  assumido  pelos docentes,  na forma de 

práticas bem fundamentadas,  reconhecendo-se as crianças como sujeitos histórico-sociais, 

eles precisam, ao menos, conhecer as bases da política, já que não cabe a eles a decisão de 

aceitar ou não as mudanças que, muitas vezes, são impostas de modo arbitrário, hierárquico 

e inadequado. Isso seria  possível,  garantindo-se o espaço para a formação continuada em 

serviço. Como vimos no capítulo 4, o desconhecimento de documentos oficiais que orientam 

a política  e  a ausência  da formação continuada  é um aspecto que caracteriza o contexto 

investigado neste trabalho. Ou seja, para que os referenciais teórico-metodológicos em torno 

do EF de nove anos sejam mais bem apropriados pelos professores, são necessários estudo e 

debate constantes em torno do assunto. 

É  possível  notar  entre os estudiosos  dessa  temática  uma  preocupação  acerca  do 

impacto dessa medida para as crianças de seis anos, sobretudo no que se refere à garantia de 

uma educação de qualidade e que contemple as necessidades e peculiaridades dessa faixa 

etária,  ou  seja,  a  aprendizagem e  a brincadeira.  Entretanto,  observamos  que,  ainda  que 

algumas pesquisas  apontem que os professores apresentam, em seus discursos, tendências 

que  dialogam  com  novos  referenciais  e  que,  na  sala  de  aula,  esses  referenciais  são 

reelaborados de acordo com os dispositivos do próprio cotidiano escolar, em se tratando dos 

referenciais  teórico-metodológicos em torno  do  EF de nove  anos,  esse  diálogo  ainda  é 

bastante incipiente. 

Consideramos o diálogo com esses referenciais  ainda incipientes,  pois,  apesar  de 

observarmos  que  as  professoras,  ainda  que  inconscientemente,  buscam compreender  as 

crianças em suas realidades social e cultural, ou seja, como sujeitos culturais, não captamos 

um aspecto bastante enfatizado nos documentos que orientam a política,  que se refere à 

infância e às suas especificidades, como a brincadeira e o lúdico. A ausência de espaços e 

tempos  destinados  a  contemplar  essas  dimensões,  necessárias  à  formação  integral  das 

crianças,  representa  um distanciamento  com relação  à  concepção  de  criança  demarcada 

nesses documentos.  Evidenciamos,  contudo, que esse distanciamento relaciona-se com a 

ausência da necessária formação, já pontuada anteriormente, para o trabalho docente nessa 
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nova realidade.

Partindo do pressuposto de que a expansão das vagas configura-se apenas como um 

primeiro passo na direção do direito à educação, acreditamos que, para que esse direito seja 

de  fato  legitimado,  a  criança  deve  ser  a  peça  principal  da  engrenagem nas  instituições 

educativas, considerando-se as diversas dimensões de sua formação. Uma dessas dimensões, 

de caráter complexo e multifacetado, que cumpre um papel fundamental na garantia desse 

direito,  trata-se  da  aquisição  e  desenvolvimento  da  linguagem  escrita,  ou  seja,  da 

alfabetização  e  do  letramento.  Atualmente,  existe  um consenso  de  que  a  alfabetização 

precisa ocorrer na perspectiva do letramento. As práticas escolares precisam voltar-se para 

situações nas quais a leitura e a escrita sejam tratadas de maneira social. 

Nesse sentido, entendemos que é no âmbito das práticas pedagógicas que esse 

direito  pode  ser  garantido,  por  isso  a  opção  pela  perspectiva  etnográfica  como 

perspectiva teórico-metodológica fundante deste trabalho. Escolhemos a observação, 

numa  perspectiva  etnográfica  dos  estudos  sobre  letramento,  como  principal 

instrumento de recolha de dados. Desse modo, assumimos a sala de aula como uma 

comunidade cultural, com sujeitos diversos, assumindo papéis também distintos no 

processo de ensino-aprendizagem (CASTANHEIRA  et  al.,  2007),  na  tentativa de 

compreender as concepções que subjazem o trabalho com esses fenômenos. Assim, 

tomamos  as  entrevistas  com  professoras  de  1º  ano  como  complementares  à 

discussão. 

Esse diálogo proporcionou-nos a compreensão de que,  a partir  da inclusão 

das crianças de seis anos no EF nessa rede de ensino, houve uma mudança bastante 

acentuada  no  foco  da prática  docente,  com sujeitos  que  não  se  modificaram em 

decorrência dessa medida. As crianças de seis anos são as mesmas, participando da 

EI ou do EF, conforme destacado por Kramer (2006, 2007). A alfabetização passou a 

ter, então, um lugar privilegiado no cotidiano escolar dessas crianças. 

No  que  tange  à  concepção  de  alfabetização  que  predomina  no  contexto 

investigado, compreendemos que há uma tensão entre ensinar o código e trabalhar 

com textos.  E  mais  ainda,  com textos  de  circulação  social,  muito  presentes  no 

discurso das docentes. Essa tensão relaciona-se com as apropriações feitas por elas, 

que não se circunscrevem apenas na esfera das proposições teórico-metodológicas 

em torno do EF de nove anos, mas a uma esfera de discussão em torno dos processos 

de ensino-aprendizagem em circulação nas últimas décadas.

Mas observamos que, apesar dessa tensão, existe uma ênfase no trabalho com 
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a sistematização do código escrito, por meio de métodos sintéticos, que valorizam as 

partes como letras, sílabas e palavras soltas, em detrimento de uma metodologia que 

contemple, de fato, os usos e as funções sociais dos textos. Uma concepção na qual a 

escrita é vista  como um código de transcrição  das unidades sonoras em unidades 

gráficas.  Uma  concepção  que  se  vincula  à  concepção  de  letramento  autônomo, 

proposta por Street (1984), mas que é, na verdade ideológica, na medida em que está 

ligada  às  estruturas  culturais  e  de  poder  presentes  na  nossa  sociedade.  Uma 

concepção que, para a professora que teve suas aulas acompanhadas, tem, ainda, na 

memorização, um forte apelo. Nem o trabalho  nas mesas pedagógicas possibilitou 

aos alunos dessa turma uma possibilidade diferenciada de contato com a escrita. 

Consideramos  que  essa  ênfase,  de  algum  modo,  representa  um 

distanciamento dessas práticas em relação a uma prática alfabetizadora, de fato, na 

perspectiva  do  letramento,  por  nós  defendida,  produtora  de  leitores  e  escritores 

autônomos, de sujeitos que possam fazer uso competente da língua escrita e falada, e 

que  está  posta  nas  propostas  do  MEC/CEALE  (BRASIL,  2004,  2006,  2009). 

Evidenciamos, neste estudo, alguns indícios que apontam para esse distanciamento.

1.  Não  captamos  que  essas  professoras  desenvolvam  atividades  de 

compreensão  acerca  das  características  dos  gêneros  trabalhados  e  nem  a 

possibilidade de produção escrita desses gêneros, o que pode ser facilmente notado 

na rotina da turma observada, quando não se nota a prática de produção de textos. 

Alfabetizar  letrando  é  mais  que  possibilitar  o  contato  com uma  diversidade  de 

gêneros, é garantir  às nossas crianças um duplo direito, como indicam Leal  et al. 

(2007),  “de  não  apenas  ler  e  registrar  autonomamente  palavras  numa  escrita 

alfabética,  mas  de poder  ler,  compreender  e  produzir  textos que compartilhamos 

socialmente como cidadãos” (p. 81). 

2. Outro indício desse distanciamento pode ser observado no trato que é dado 

à leitura  literária  nessas  práticas  pedagógicas.  O livro  literário  não  é visto  pelas 

docentes como fundamental nos processos de alfabetização e letramento e excluído 

daquilo  que elas  denominam trabalho  com gêneros  textuais.  Práticas  recorrentes, 

como possibilitar às crianças que levem o livro para a casa na sexta-feira, preencham 

uma  ficha  de  leitura,  marcada  por  perguntas  do  tipo:  quem é  o  autor,  quantas 

páginas, quais são os personagens, qual a parte que você mais gostou... e devolvam 

esse mesmo livro na segunda-feira, ou a leitura da professora feita em voz alta para 

acalmar  os alunos  na  volta  do recreio,  evidenciam os limites  da utilização  desse 
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recurso  no  contexto investigado.  Ao  contrário,  a  leitura  como experiência,  como 

fruição, potencializa a formação: “Existe um papel de humanização e formação pela 

literatura que se inicia  desde as primeiras  histórias ouvidas,  abrindo-se assim,  um 

espaço de luta contra a barbárie” (CORSINO; ANDRADE, 2007, p. 90). 

3. Mais um indício pode ser notado no discurso de negação do uso do LD e a 

opção por atividades mimeografadas elaboradas a partir de coleções para alfabetizar. 

O acompanhamento da turma explicitou que essas docentes não têm no LD o suporte 

principal  e  nem o utilizam  com regularidade  na  sala  de  aula.  Nesse  sentido,  as 

coleções  para  alfabetização,  material  que  chega  aos  professores  sem  passar  por 

nenhum critério avaliativo do nível de qualidade, se apresentam como o suporte mais 

utilizado por esse grupo de professoras, e o LD, com uma proposta mais próxima do 

letramento, é desconsiderado.

Nessa  direção,  buscamos  compreender  as  vias  que  possibilitaram,  aos 

professores  desse  município,  enfatizar  a  alfabetização,  na  perspectiva  apontada, 

como  eixo  central  de  suas  práticas  pedagógicas  a  partir  da  implantação  dessa 

política. 

A coletânea do CEALE – Orientações para a organização do Ciclo Inicial de 

Alfabetização – se apresentou como a principal via.  As professoras conhecem esse 

material e recorrem a ele  na busca de subsídios para suas práticas,  o que pode ser 

confirmado, observando-se também a proposta pedagógica do município  – o Plano 

de Ensino –, que traz indícios dessa apropriação, explicitando essa voz.  Entretanto, 

esperávamos que elas buscassem, principalmente, fundamentação teórica acerca dos 

processos de ensino  e aprendizagem,  da  alfabetização  e do  letramento,  presentes 

nesse material,  para fundamentarem suas escolhas para o trabalho na sala de aula. 

Certamente, alguma apropriação nesse sentido é feita por elas. Contudo, notamos, no 

discurso das docentes, que o interesse maior ao acessarem esse material centra-se no 

viés da avaliação.  

Constatamos  que  a  atenção  dada  a  esse  viés  também  não  acontece 

aleatoriamente. Relaciona-se diretamente à conjuntura atual do sistema educacional 

brasileiro, marcado por avaliações oficiais em todos os níveis de ensino. Avaliações 

essas que têm trazido um impacto significativo para o cotidiano escolar. Este estudo 

evidenciou o quanto as avaliações oficiais  têm sido responsáveis  por aquilo  que é 

feito na sala de aula, do quanto elas têm sido parâmetro para as práticas pedagógicas, 

o que implica um desvio da lógica da política estatal mineira, por exemplo, acerca de 
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avaliações como o PROALFA, que deveriam ser utilizadas para a interpretação de 

resultados e elaboração de intervenções, conforme apontado em Carvalho e Macedo 

(2010). 

O discurso das docentes entrevistadas nesta pesquisa explicita uma forma de 

apropriação  da  voz  do  material  do  CEALE,  que  está  estritamente  vinculada  à 

compreensão  daquilo  que tem sido  cobrado “oficialmente”  dos alunos.  Conforme 

também  destacado  por  Macedo  e  Lopes  (2010),  “observamos  o  alinhamento  da 

prática docente a um processo  avaliativo  externo à escola,  portanto descolado do 

processo real de aprendizagem dos alunos” (p. 131). 

Por fim,  sabemos  que muito  se tem falado  sobre a necessidade  de se reverterem 

resultados negativos no processo inicial de escolarização e do reiterado fracasso da escola 

brasileira em alfabetizar. Antes de qualquer coisa, é preciso assumir a complexidade desse 

fenômeno. Questões relativas ao processo de alfabetização e letramento de crianças no início 

da escolarização obrigatória são sempre questões complexas e que podem ser analisadas sob 

diferentes perspectivas. Compreendemos, assim, que nem tudo que acontece na sala de aula 

é da vontade do professor, mas depende do contexto e do tempo histórico do qual ele faz 

parte. 

Entretanto,  não  podemos  deixar  de  denunciar  o  processo  de 

“desaprendizagem” das verdadeiras funções da escrita que a escola impõe, sobretudo 

às crianças das camadas populares, que, com o EF de nove anos, têm chegado, em 

maior  número,  às  escolas  brasileiras;  e,  simultaneamente,  o  processo  de 

“aprendizagem  de  uma  escrita  que  nega  a  funcionalidade  dessa  forma  de 

interlocução, nega a subjetividade de autor e leitor e, sobretudo, nega o direito de 

usar a escrita para dizer a própria palavra” (SOARES, 2008, p. 81) quando privilegia 

práticas como as que foram reveladas neste estudo, que demarca também, e talvez 

esse seja o aspecto mais importante do nosso trabalho, a ausência de uma formação 

continuada,  mais  sistemática  e  contínua,  para  que de  fato  ocorram melhorias  no 

ensino e que o EF de nove anos se efetive com qualidade. 
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ANEXOS

Departamento Municipal de Educação de Tiradentes
Coordenação Pedagógica

PLANO DE ENSINO – 1º ANO

Componente Curricular: Língua Portuguesa                                 

Professor: 

Objetivo Geral

O trabalho de Língua Portuguesa na escola tem por objetivo fazer com o educando 
possa  utilizar  e  valorizar  os  modos  de  produção  e  circulação  da  escrita  na  sociedade, 
conhecendo os usos e funções sociais  da escrita,  bem como os usos da escrita na cultura 
escolar e o desenvolver das capacidades necessárias para o uso da escrita neste contexto.

Objetivos específicos

Linguagem Escrita

 Compreender  as  diferenças  existentes  entre  a  escrita  alfabética  e  outras  formas 
gráficas.

 Conhecer os usos e funções da escrita.
143



 Conhecer os usos da escrita na cultura escolar.
 Desenvolver capacidades específicas para escrever.
 Conhecer  convenções  gráficas  de  orientação  da  escrita,  alinhamento  da  escrita, 

segmentação dos espaços em branco e pontuação.
 

Linguagem Oral

 Participar das interações cotidianas em sala de aula.
 Respeitar  a  diversidade  das  formas  de  expressão  oral  manifestadas  por  colegas, 

professores  e  funcionários   da  escola,  bem  como  por  pessoas  da  comunidade 
extraescolar.

 Usar a língua falada em diferentes situações escolares.
 Recontar histórias com clareza e coerência.
 Transmitir recados com clareza.

Leitura

 Desenvolver atitudes e disposições favoráveis à leitura.
 Interpretar textos oralmente.
 Apreciar a leitura.
 Ler com certa fluência.
 Antecipar conteúdos de textos a serem lidos em função do reconhecimento de seu 

suporte, seu gênero e sua contextualização.
 Levantar e confirmar hipóteses relativas ao conteúdo do texto que está sendo lido.

Produção de Texto

 Compreender  e  valorizar  o  uso  da escrita  com diferentes  funções,  em diferentes 
gêneros.

 Produzir pequenos textos escritos, coletiva e/ou individualmente de gêneros diversos, 
adequados aos objetivos, ao destinatário e ao contexto de circulação.

 Planejar a escrita do texto, considerando o tema central e seus desdobramentos.
 Usar  a  variedades  linguísticas,  apropriadas  a  situações  de circulação  e produção, 

fazendo escolhas adequadas quanto ao vocabulário e à gramática.

Literatura

 Conhecer,  utilizar  e  valorizar  os modos  de  produção  e  circulação  da  escrita  na 
sociedade.

 Conhecer os usos e funções sociais da escrita.
 Conhecer os uso da escrita na cultura.
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 Desenvolver  as capacidades necessárias para o uso da escrita no contexto escolar, 
sabendo usar os objetos de escrita presentes na cultura, desenvolvendo capacidades 
específicas para escrever.

Gêneros Tipos

Textos Literários Conto, poema, fábula

Textos Jornalísticos Notícia, entrevista e revistas

Textos de informação científica Verbete, biografia

Textos instrutivos / prescritivos Receitas, instruções, regras de jogos

Textos epistolares Bilhete, convite

Textos humorísticos Cantigas, parlendas, trava-língua, adivinhas, quadrinhos, piadas 
e quadrinhas

Textos publicitários Aviso, folheto, cartaz

Conteúdos

Oralidade

 Brincadeiras infantis.
 Exploração de imagens, cantigas de roda.
 Exploração de diversos tipos de histórias.
 Relatos orais de leitura de imagens (fotos, pinturas, placas, símbolos e letreiros).
 Diálogo.

Leitura

 Leitura de imagens (interpretação visual).
 Leitura coletiva (decodificada), certidões, cartões, rótulos, embalagens, listas etc.
 História em quadrinhos ou em sequência (Eva Furnari, histórias mudas).
 Textos narrativos, informativos, instrucionais e literários.

Escrita (produção e conhecimento linguístico)
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 Representação pictográfica / História da escrita (registro).
 Nomes.
 Alfabeto (vogais e consoantes).
 Nomes de personagens.
 Títulos.
 Parlendas, versinhos, cantigas, canções de ninar.
 Embalagens e rótulos.
 Trava-línguas. 
 Contos e outras narrativas.
 Poesias (rimas e quadrinhas).
 Produção e reprodução coletiva de textos.
 Bilhetes.
 Função social e funcionalidade da escrita das letras.
 Símbolos cotidianos.
 Alfabeto (consoantes e vogais, maiúsculas e minúsculas).
 Adjetivação (jogos e brincadeiras).
 Verbos (indicação de ação sem conjugação em atividades lúdicas).
 Sílabas, jogos e caça-palavras.
 Diminutivo e aumentativo.
 Compreensão de escrita (letras r, s, h, lh, ch, nh e qu).
 Encontros consonantais (pl, tr e bl).
 Oposições sonoras(f/v, t/d, g/c, ss).
 Singular/plural.
 Masculino e feminino.
 Pontuação –  ponto final, exclamação, travessão (reconhecimento).

Metodologia 

 Partir da realidade do aluno.
 Problematizações.
 Análise e reflexão.
 Leitura de diversos gêneros de texto.
 Discussão e troca de ideias e opiniões.
 Visitas à biblioteca.
 Utilização de jogos, vídeos, CDs.
 Rodinha para leitura e conversa.
 Atividades xerocadas e mimeografadas.
 Brincadeiras.
 Informática.
 Recorte e colagem.
 Pesquisas ortográficas em revistas.
 Ditados, bingo, alfabeto móvel, leitura colorida.
 Cartazes.
 Produções artísticas.
 Produções de texto utilizando diferentes técnicas.
 Leitura de imagem.
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 Utilização da biblioteca de classe. 

Fotos:
Foto 1 - Calendário
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Foto 2 - Mesas Pedagógicas
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Foto 3 - Atividades da Letra “G”
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