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RESUMO 
 
 
Este trabalho de conclusão de curso objetivou examinar os fundamentos políticos e 
pedagógicos acerca da inclusão das crianças de seis anos no Ensino Fundamental, 
tendo como foco a organização do trabalho pedagógico de duas professoras de 
primeiro ano. Como metodologia desse estudo, foram realizadas observações 
durante o período de estágio supervisionado nas séries iniciais do ensino 
fundamental. Como objetos de análise foram utilizadas duas entrevistas por meio de 
perguntas abertas e fechadas com duas professoras de primeiro ano do Ensino 
Fundamental de uma escola Municipal de Londrina. Por isso, esta pesquisa se 
caracteriza por qualitativa, sendo considerada um estudo de caso. A pesquisa 
pretende contribuir para despertar a necessidade de pesquisas mais aprofundadas 
sobre a temática, para que a importância e qualidade do papel do professor na 
organização do espaço pedagógico sejam princípios norteadores do atendimento da 
criança de seis anos, que, historicamente, estava destinada ao espaço da Educação 
Infantil. 
 
Palavras-chave: Ensino Fundamental. Ampliação. Orientações. Organização. 
Processo. 
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ABSTRACT 
 
 
This paper aimed to examine the political and educational fundament about the 
inclusion of six-year-old children in elementary school, focusing on the organization 
of the educational work of two teachers of the first year. The methodology of this 
study were observations made during the period of supervised training in the early 
grades of elementary school. As objects of analysis two interviews by open and 
closed questions with two teachers from the first year of elementary school in a 
municipal school in Londrina were used. Therefore, this research is characterized by 
qualitative and is considered a case study. The research aims to contribute to 
awaken the need for further research on the subject, for the importance and quality of 
the teacher's role in the organization of space are the guiding principles of 
educational care of six-year-old children which, historically, was destined to space of 
Early Childhood Education. 
 
Keywords: Elementary School. Enlargement. Guidelines. Organization. Process. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho de conclusão de curso tem foco no Ensino 

Fundamental de Nove Anos, mais especificamente no primeiro ano desse novo 

modelo, e relaciona a política de inclusão e concepções a respeito da criança de 

seis anos com o trabalho pedagógico em sala de aula. 

O interesse por esta pesquisa surgiu em observações realizadas em 

uma escola municipal na cidade de Londrina, no período de estágio supervisionado 

nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental de Nove Anos. O maior contato da 

pesquisadora deu-se em duas salas de primeiro ano, nas quais o trabalho docente e 

os desafios enfrentados por ele começaram a provocar o interesse pela temática. 

A relação entre estágio e a pesquisa desenvolvida é um ponto 

relevante neste trabalho, pois mostra que o bom desenvolvimento de uma formação 

requer a observação e experiência no campo de trabalho. Assim, articulados, 

estágio e pesquisa forneceram dados e análises com respaldo na realidade, 

contribuindo para o fortalecimento da formação do professor reflexivo, respeitando 

as especificidades infantis e a pluralidade das manifestações da linguagem da 

criança. Vale ressaltar que, por professor reflexivo, entende-se aquele que reconstrói 

reflexivamente seus saberes e sua prática (MIRANDA, 2006 apud BACKES, 2007); 

por esse motivo, a pesquisa pautou-se nos fundamentos que orientam a 

organização do trabalho pedagógico. 

Neste sentido, tanto os autores apresentados ao longo desse 

trabalho serão referenciados ao longo do texto quanto as análises de documentos 

oficiais do Ministério da Educação – (MEC) que nortearam e orientaram a 

importância da política de inclusão da criança de seis anos.  

A Política de Inclusão das Crianças de Seis Anos no Ensino 

Fundamental de Nove Anos passou a ter maiores reflexos no cotidiano escolar a 

partir da Lei nº 11.274, de fevereiro de 2006 (BRASIL, 2006). Em cumprimento a 

esta Lei, as escolas começaram a se adaptar para a implementação do Ensino 

Fundamental de Nove Anos, em função de mudanças na política educacional do 

Brasil. De acordo com o artigo 5º, desta Lei, os municípios, os Estados e o Distrito 

Federal teriam até 2010 para implantar a mudança. Isso trouxe uma série de dúvidas 

tanto na parte administrativa como na pedagógica, pois ainda não havia, e até certo 
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ponto hoje também não há, clareza a respeito dos objetivos, conteúdos e currículo a 

ser desenvolvido no 1º ano, assim como quanto à organização do trabalho 

pedagógico, já que as diretrizes para o Ensino Fundamental estão sendo 

reelaboradas. 

O principal documento utilizado neste trabalho foi o do Ensino 

Fundamental de Nove Anos – Orientações para Inclusão da Criança de seis anos de 

idade, elaborado e distribuído pelo MEC por meio da Secretaria de Educação Básica 

(SEB) – Departamento de Políticas de Educação Infantil e Ensino Fundamental 

(BRASIL, 2007b). Neste documento, a SEB propõe a utilização do mesmo quanto à 

organização do trabalho pedagógico, foco este escolhido para esta pesquisa.  

A partir dos aspectos elencados e do levantamento bibliográfico, 

identificou-se o problema dessa pesquisa: Quais fundamentos orientam a inserção 

da criança de 6 anos no primeiro ano do ensino fundamental e como se entrelaçam 

esses fundamentos políticos e pedagógicos na organização do trabalho em sala de 

aula? 

O objetivo geral deste trabalho foi examinar os fundamentos políticos 

e pedagógicos acerca da inclusão das crianças de seis anos no Ensino 

Fundamental. Disso decorre que os objetivos específicos são: apontar e debater os 

fundamentos políticos do processo de inclusão de crianças no Ensino Fundamental, 

destacando, por meio de uma retrospectiva histórica e social, os pontos mais 

relevantes para análise do problema proposto; trazer a concepção sobre infância e a 

criança de seis anos, apresentando os pontos mais significativos de autores que 

apontam a relação entre desenvolvimento e a aprendizagem nesta idade, 

tematizando-os no contexto dos documentos orientadores do Ensino Fundamental 

de Nove Anos, em especial o de Orientações para Inclusão da Criança de Seis 

Anos; e por fim refletir sobre a organização do trabalho pedagógico no primeiro ano, 

relacionando-a aos documentos e concepções trazidas na pesquisa.” 

Como metodologia desse estudo, foram realizadas observações 

durante o período de estágio supervisionado nas séries iniciais do ensino 

fundamental. Como objetos de análise, foram utilizadas duas entrevistas (apêndice 

A) por meio de perguntas abertas e fechadas com duas professoras de primeiro ano 

do Ensino Fundamental de uma escola Municipal de Londrina. Esse instrumento de 

coleta de dados propiciou dados para a compreensão acerca do trabalho 

pedagógico no primeiro ano do Ensino Fundamental de Nove Anos. O tratamento 
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dos dados coletados ocorreu por meio do apoio nas discussões teóricas construídas 

com a pesquisa bibliográfica e documental.  

Por isso, esta pesquisa se caracteriza por qualitativa, sendo 

considerada um estudo de caso, pois desenvolve uma situação natural e é rica em 

dados descritivos em um plano aberto e flexível, focalizando a realidade complexa e 

contextualizada (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). A observação participante aconteceu com 

a seguinte periodicidade: semanalmente, nos meses de março a junho, com duas 

turmas de primeiro ano, cada uma com 20 alunos.  

Diante do exposto, o critério para a escolha dessa escola foi integrar 

estágio à pesquisa, na última etapa da minha formação. As professoras e a direção 

foram informadas que os dados das observações e entrevistas fariam parte deste 

trabalho de conclusão de curso. 

A pesquisa foi organizada em três capítulos. O primeiro capítulo 

aponta e debate os fundamentos políticos do processo de inclusão de crianças no 

Ensino Fundamental, destacando, por meio de uma retrospectiva histórica e social, 

os pontos mais relevantes para análise do problema proposto. 

O segundo capítulo traz a concepção sobre a criança de seis anos. 

Apresenta os pontos mais significativos de autores que apontam a relação entre 

desenvolvimento e a aprendizagem da criança de seis anos de idade, tematizando-

os no contexto do documento: Orientações para Inclusão da Criança de seis anos de 

idade, elaborado e distribuído pelo Ministério da Educação por intermédio da 

secretaria de Educação Básica (SEB) – Departamento de Políticas de Educação 

Infantil e Ensino Fundamental. 

O terceiro capítulo contempla as considerações acerca das 

respostas das entrevistas realizadas com duas professoras do primeiro ano, em 

exercício no contexto de uma escola do município. O objetivo é tematizar a 

compressão dessas professoras acerca do trabalho pedagógico no primeiro ano do 

Ensino Fundamental, utilizando as discussões teóricas construídas neste trabalho. 

A pesquisa pretende contribuir para despertar a necessidade de 

pesquisas mais aprofundadas sobre a temática, para que a importância e qualidade 

do papel do professor na organização do espaço pedagógico sejam princípios 

norteadores do atendimento da criança de seis anos, que, historicamente, estava 

destinada ao espaço da Educação Infantil.  

 



9 
 

1  AS POLÍTICAS DE INCLUSÃO NOS ANOS INICIAIS 

A ampliação do Ensino Fundamental para Nove Anos é um debate 

recente no contexto das políticas educacionais brasileira. Aponto alguns estudos 

dessa temática no que diz respeito à organização e aos resultados obtidos a partir 

desta ampliação, fazendo-se necessário redimensionar as discussões no contexto 

da contemporaneidade: Rapoport et al. (2009), Brandão e Paschoal (2009). 

Entendendo a escola e sua organização como um espaço social e 

político, a questão do ingresso da criança de seis anos no ensino fundamental é 

também uma compreensão que passa pela questão política, social e pedagógica. A 

escola, enquanto instituição social, é produto dos valores e ideologias de uma 

sociedade.  

Desta forma, este capítulo tem como intenção analisar as questões 

legais da Inclusão da Criança de Seis Anos no Ensino Fundamental, revisitando o 

passado para a compreensão dos desafios que esta ampliação delega à escola e 

aos sujeitos que dela participam. Portanto, essa discussão não é possível sem a 

consideração das repercussões curriculares e pedagógicas, bem como as 

considerações dos seus reflexos nas políticas e no atendimento à infância. 

É importante analisar a ampliação da Educação Fundamental para 
nove anos, considerando não apenas suas repercussões mais 
imediatas no campo do currículo e das práticas pedagógicas, mas 
também de suas repercussões mais amplas nas interações com 
outras políticas, por exemplo, a educação infantil, neste caso, tendo 
como horizonte a questão da infância nas sociedades 
contemporâneas. (SANTOS; VIEIRA apud SILVA, 2009, p. 18). 

De acordo com as considerações acima expostas, a ampliação do 

Ensino Fundamental para Nove Anos gera um novo contexto que demanda análises 

acerca da educação das crianças. Assim, também, abre a oportunidade para discutir 

as transformações na articulação das etapas da Educação Infantil e dos Anos 

Iniciais. Por isso, sempre é pertinente resgatar os fios da trama que constituem o 

produto final das Políticas Educacionais na contemporaneidade. 
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1.1  FIOS DA HISTÓRIA DA POLÍTICA DA AMPLIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE 

ANOS 

Os Governos recentes, mais fortemente após o primeiro mandato do 

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva até o atual, têm, por meio do MEC, defendido de 

forma reiterada a bandeira de uma escola inclusiva. Esta é identificada nos projetos 

de inclusão, cidadania e qualidade social e educacional, para todos, pelos caminhos 

da Escola Básica. Esse modelo de escola inclusiva é reafirmado na própria 

apresentação do documento oficial do MEC denominado “Ensino Fundamental de 

Nove Anos: orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade”, de 2007. 

Este governo, ao reafirmar a urgência da construção de uma escola 
inclusiva, cidadã, solidária e de qualidade social para todas as 
crianças, adolescentes e jovens brasileiros, assume, cada vez mais, 
o compromisso com a implementação de políticas indutoras de 
transformações significativas na estrutura da escola, na 
reorganização dos tempos e dos espaços escolares, nas formas de 
ensinar, aprender, avaliar, organizar e desenvolver o currículo, e 
trabalhar com o conhecimento, respeitando as singularidades do 
desenvolvimento humano (BRASIL, 2007b, p. 5). 

O discurso da escola inclusiva tem aparecido nas propostas de 

implementação de políticas indutoras de transformação, tanto na estrutura dos 

espaços como nas propostas de ampliação de tempo da criança na escola. As 

transformações dessa estrutura garantiriam, conforme o discurso oficial, a tão 

proclamada qualidade nas formas de ensinar, aprender, avaliar, organizar e no 

desenvolvimento do currículo e do acesso de todos ao conhecimento. A escola 

inclusiva traduz-se como um paradigma em todas as propostas previstas 

constitucionalmente, atendendo ao expresso nos artigos 205 ao artigo 214 da 

Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2001a). Esses artigos tratam dos princípios 

de direito ao acesso, à permanência e terminalidade, respeitando as singularidades 

e peculiaridades do desenvolvimento humano. 

Uma dessas políticas é a inclusão da criança com seis anos 

completos no Ensino Fundamental, que desde os anos noventa já encontramos 

prevista nas diretrizes. A Lei 9394/96 (BRASIL, 1996), em seu artigo 87, parágrafo 

3º, inciso I, determina que: 
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É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a partir da 
publicação desta Lei. 
§3° 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. 

Isto já era válido no Ensino Fundamental de oito anos. De acordo 

com esta mesma Lei, toda criança com sete anos completos ou a completar, até o 

final do ano, tinha o direito de ser matriculada na primeira série do Ensino 

Fundamental de oito anos. A justificativa dessas matrículas baseava-se no artigo 29 

da LDB/96 que determina assim: 

Artigo 29. 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. 

Além desta abertura trazida pela LDB/96, que justificava essas 

matrículas na primeira série, outros fatores impulsionaram mudanças nas políticas 

educacionais do Brasil, para que se incluísse a criança de 6 anos no primeiro ano. 

Segundo Saveli (2008): 

Com respaldo legal de que a Educação Infantil era até seis anos, por 
pressão dos pais de escolas particulares, o Conselho Estadual de 
Educação do Paraná, regulamentou a matrícula na primeira série de 
crianças que tivessem seis anos completos até 1º de março. A 
deliberação número 09/01 autorizava a matrícula na 1ª série, do 
Ensino Fundamental de 8 (oito) anos, às crianças de 7 anos 
completos ou que completassem seis até 1º de março do ano em 
curso. O Artigo 7º orientava: “Para matrícula de ingresso na primeira 
série do Ensino Fundamental (oito anos) o candidato deverá ter 7 
(sete) anos de idade ou, facultativamente, seis anos completos até o 
dia 01 de março do ano letivo em que cursará a série” (Deliberação 
no. 09/2001). Outro ponto que merece ser destacado é que a 
antecipação do acesso e da obrigatoriedade de escolarização da 
criança de seis anos é uma medida contextualizada nas políticas 
educacionais de todos os países europeus e da maioria dos países 
da América Latina e do Caribe, em 22 países o início da escolaridade 
obrigatória é aos seis anos, em 156 é aos cinco anos e apenas em 
quatro países – Brasil, El Salvador, Guatemala e Nicarágua – o 
ingresso era aos sete anos, no momento da coleta de dados. Dentre 
aqueles países que iniciam a educação obrigatória aos seis anos, 
cinco países consideram o último ano da pré-escola como obrigatório 
(SAVELI, 2008, p. 69-70). 

Neste sentido, a discussão e o surgimento das propostas avançaram 

de modo mais efetivo, nestas últimas décadas, levando em consideração o 
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movimento de ampliação da oferta do Ensino Fundamental de Nove Anos, com foco 

principal nas considerações da universalização do acesso a essa etapa de ensino e 

ainda na necessidade, esta de caráter predominante dentro das Políticas 

Educacionais, cujas metas apontam com dados para o expressivo aumento da 

duração da escolaridade obrigatória. 

No processo histórico, essa prioridade pode ser constatada desde a 

Lei 4024/61 (BRASIL, 1961), que estabelecia quatro anos de escolaridade 

obrigatória. Em 1971, o tempo previsto passa a ser estendido para seis anos com o 

conhecido Acordo de Punta Del Este. Nesta mesma retrospectiva legal, destaca-se a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação 5692/71 (BRASIL, 1971), que determinava a 

obrigatoriedade para oito anos, estendendo, assim, o tempo de escolaridade.  

Esse período, vale ressaltar, era marcado por discursos de 

repressão, caracterizados pela manifestação de mecanismos externos do Acordo 

MEC/USAID (Ministério da Educação e Agency for International Development). O 

objetivo primordial desse Acordo destinava-se à assistência técnica e financeira, 

provocando uma reforma Educacional no Brasil.  

Observa-se ainda que, mesmo anterior à Lei 5692/71, a extensão e 

a obrigatoriedade do Ensino fundamental de 8 anos incluía a extensão do 

financiamento. Prova disso é a criação, na década de 1990, do Fundef (Fundo de 

Desenvolvimento para o Ensino Fundamental). Por esta observação, pode-se 

destacar que os motivos apresentados eram o da contemplação do exercício da 

cidadania.  

Contudo, conforme analisam Evangelista, Moraes e Shiroma (2002 

apud SILVA, 2009), o que predominou foi o enfoque quantitativo em detrimento do 

fator qualidade. A qualidade do ensino relaciona-se à preocupação com a 

organização da escola e a efetivação das condições reais da escola básica. Aqui 

cabe uma discussão acerca do que é a qualidade no atendimento à criança na 

Educação Básica, apresentada por Dahlberg, Moss e Pence (2003, p. 10). Esses 

autores questionam: “[…] como medimos a qualidade? Quais são os programas 

mais eficientes em termos de custo-benefício? De que padrões necessitamos? 

Como podem ser melhor alcançados os resultados desejáveis? O que funciona?” 

É possível perceber que o paradigma da escola inclusiva, que pauta-

se no princípio da diversidade e da escola para todos, enfrenta o desafio da 

qualidade. Contudo, ainda há muitos estudos dedicando-se à tentativa de 
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compreender o que é essa qualidade. Dahlberg, Moss e Pence (2003) apontam que 

a qualidade está relacionada ao processo histórico e legal, ou seja, de como esse 

ideal foi gestado no interior das sociedades; ao conceito subjetivo pautado em 

valores diante de múltiplas perspectivas que tentam conceituar a qualidade; e, com a 

relação entre a qualidade e a diversidade cultural e social. Para problematizar a 

questão da escola para todos e o princípio da qualidade da educação, Evangelista, 

Moraes e Shiroma (2002 apud SILVA, 2009) apontam que, 

Em meados da década de 1980, o quadro educacional brasileiro era 
dramático: 50% das crianças repetiam ou eram excluídas ao longo 
da primeira série do primeiro grau; 30% da população eram 
analfabetos, 23% dos professores eram leigos e 30% das crianças 
estavam fora da escola. Além disso, 8 milhões de crianças no 
primeiro grau tinham mais de 14 anos, 60% de suas matrículas 
concentravam-se nas três primeiras séries que reuniam 73% das 
reprovações (EVANGELISTA; MORAES; SHIROMA apud SILVA, 
2009, p. 66). 

Muito embora esse período da década de 1980 seja reconhecido, 

apesar das críticas, como propiciador do acesso à escola pelas camadas populares, 

é possível observar ainda o comprometimento quanto à permanência e qualidade, 

herança herdada pelos debates que caracterizaram os anos de 1980 e 1990.  

Germano (1994 apud SILVA, 2009, p. 67) ressalta que, em 1982, “[...] são 

produzidas mudanças na política educacional, apontando para uma nova direção do 

papel da escola pública”. Neste sentido, mesmo antes da LDB/96, o processo de 

incorporação das crianças de 6 anos no Ensino Fundamental já havia sido iniciado, 

mas ainda não difundido e aceito de forma embasada e legal e apenas com algumas 

experiências advindas da formação dos ciclos de escolarização. Esta fase dos ciclos 

corresponde ao cenário do início dos anos 1990, no qual, a partir de 1996, a LDB/96 

facultou aos sistemas promover a organização da Educação Básica por ciclos. Essa 

organização foi amplamente defendida também pelos PCN/98 (Parâmetros 

Curriculares Nacionais) (BRASIL, 1998), com o discurso de flexibilização do tempo e 

do espaço escolar. Miranda analisa o assunto: 

A organização em ciclos significou uma nova lógica de organização 
dos tempos escolares. Os conteúdos escolares deixaram de orientar 
a organização das séries e os educandos passaram a ser seus eixos 
orientadores. Os conteúdos escolares e a distribuição dos tempos e 
espaços passaram a submeter-se a um objetivo central mais plural: a 
formação e a vivência sócio-cultural própria de cada faixa de idade 
dos educandos. O tempo escolar passou a ser mais flexível, mais 
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longo e mais atento às múltiplas dimensões da formação dos sujeitos 
socioculturais. O respeito à organização de turmas por idade deveria 
facilitar as interações e favorecer a construção de identidades mais 
equilibradas (MIRANDA apud SILVA, 2009, p. 71). 

A proposta dos ciclos visava à formação a partir dos “tempos de 

vida”, respeitando o desenvolvimento do sujeito nas suas diferentes dimensões. 

Com isso, podemos concluir, através do que foi exposto, que em nível nacional e até 

mesmo antes, em experiências localizadas em alguns estados e municípios, já 

existiam propostas educacionais que iam ao encontro do Ensino Fundamental de 

nove anos. Portanto, o que podemos destacar como novo é a transformação dessas 

experiências em política nacional, associadas à ampliação da escolarização 

obrigatória e à inclusão da criança de seis anos.   

A ampliação do ensino obrigatório para nove anos, aumentando a 

permanência da criança na escola, exige reflexões sobre a infância e, 

principalmente, sobre as políticas educacionais destinadas a elas. Com isso, 

pretendemos, na próxima seção, analisar a criança de seis anos no contexto do 

ensino fundamental. 

1.2 A CRIANÇA DE SEIS ANOS NO CONTEXTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS  

Em 1988, conforme analisa Kramer (2006 apud SILVA, p. 76), como 

resultado das mobilizações do cenário político e social, provoca-se o 

estabelecimento do direito à escolarização da criança e do dever do Estado em 

oportunizar a garantia e o acesso desta ao contexto escolar. Os principais marcos 

legais que indicam esse novo cenário são a CF/88, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente de 1990, a LDB/96 e o Plano Nacional de Educação (2001). Todas 

essas legislações reconhecem a criança como sujeito de direitos e liberdades. O 

direito à educação e ao atendimento da criança tem como meta principal promover a 

expansão de uma educação de qualidade para a infância, conforme atesta Kramer 

(2007): 

No Brasil, temos hoje importantes documentos legais: a Constituição 
de 1988, a primeira que reconhece a educação infantil como direito 
das crianças de 0 a 6 anos de idade, dever de Estado e opção da 
família; o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069, de 
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1990), que afirma os direitos das crianças e as protege; e a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, que reconhece a 
educação infantil como primeira etapa da educação básica. Todos 
esses documentos são conquistas dos movimentos sociais, 
movimentos de creches, movimentos dos fóruns permanentes de 
educação infantil (KRAMER, 2007, p. 20). 

A ampliação do Ensino Fundamental acompanhada dos debates 

constitucionais da CF/88, cujos princípios são consolidados e regulamentados na 

LDB/96, é sinalizada com o parâmetro de um ensino obrigatório de nove anos de 

duração, iniciando-se aos seis anos de idade. Esta referência se consolida na Lei 

10.172/2001 (BRASIL, 2001b), do PNE/11 (Plano Nacional de Educação, 2011). O 

PNE é um documento também previsto com a aprovação da LDB/96, tornando 

realidade este debate para os tempos e espaços escolares atuais, conforme pode-se 

ver com Nascimento (2007, p. 27): 

Nesse sentido, podemos ver o ensino fundamental de nove anos 
como mais uma estratégia de democratização e acesso à escola. A 
Lei n. 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, assegura o direito das 
crianças de seis anos à educação formal, obrigando as famílias a 
matriculá-las e o Estado a oferecer o atendimento. 

Assim, de forma antes não vista nas legislações educacionais 

brasileiras, a Educação infantil é considerada, pela LDB/96, como etapa inicial da 

educação Básica, em uma expressão de conquista das lutas históricas pelos direitos 

da criança à escola, quanto ao acesso, e delegando aos anos posteriores o 

compromisso de luta pelo acesso de qualidade. Essa qualidade, segundo 

Nascimento (2007), tem como pressuposto o atendimento integral da criança nas 

suas dimensões afetiva, cognitiva, social, cultural e psicológica. 

Essa retrospectiva, apesar de breve, traduz o percurso deste debate 

que, finalmente, em 06 de fevereiro de 2006, se configura e materializa-se na Lei 

11.274/2006 (BRASIL, 2006). Essa legislação institui e amplia o Ensino 

Fundamental de Nove Anos de duração com a idade de ingresso definida como 6 

anos de idade. No entanto, não se pode ignorar que, mesmo com esta conquista, 

existe ainda significativa demanda pelo acesso e pela articulação entre a Educação 

Infantil e o Ensino Fundamental. O acesso, a garantia e a articulação entre essas 

etapas são claramente expostos no documento oficial “Ensino Fundamental de Nove 

Anos: orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade”, de 2007, nas 

colocações de Kramer: 
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Educação infantil e ensino fundamental são freqüentemente 
separados. Porém, do ponto de vista da criança, não há 
fragmentação. Os adultos e as instituições é que muitas vezes 
opõem educação infantil e ensino fundamental, deixando de fora o 
que seria capaz de articulá-los: a experiência com a cultura. […] 
Temos crianças, sempre, na educação infantil e no ensino 
fundamental.  
[…] 
Na educação infantil e no ensino fundamental, o objetivo é atuar com 
liberdade para assegurar a apropriação e a construção do 
conhecimento por todos. Na educação infantil, o objetivo é garantir o 
acesso, de todos que assim o desejarem, a vagas em creches e pré-
escolas, assegurando o direito da criança de brincar, criar, aprender. 
Nos dois, temos grandes desafios: o de pensar a creche, a pré-
escola e a escola como instâncias de formação cultural; o de ver as 
crianças como sujeitos de cultura e história, sujeitos sociais 
(KRAMER, 2007, p. 19-20). 

Ao analisarmos, ainda que por um recorte, mas buscando subsídios 

históricos necessários de compreensão do percurso histórico e político, é possível 

compreender os determinantes que levaram o Governo Lula a implementar o 

Programa de ampliação do Ensino Fundamental para nove anos, convertido na Lei 

11.274/06 (BRASIL, 2006). É preciso destacar também que os compromissos 

assumidos pelo governo, interna e externamente, possuem aspectos relativos ao 

movimento da escola inclusiva, de busca por atrair investimentos externos e pelas 

próprias experiências que já aconteciam internamente nas escolas. Em 2003, o 

MEC, por meio do Programa “Toda Criança Aprendendo”, colocou como meta a 

inclusão da criança de 6 anos, na perspectiva da ampliação do Ensino Fundamental. 

Evidenciada pela aprovação da Lei 11.274/06 e na realidade da 

ampliação a ser organizada, Silva (2009, p. 27) analisa a reconfiguração do Ensino 

Fundamental e a da Educação Infantil, que foi produzida, 

[…] colocando-se de imediato a necessidade de compreendermos 
tanto os determinantes sociopolíticos deste processo como seus 
efeitos para a Educação Infantil, que, nesse contexto, tem os limites 
legais e pedagógicos de seu âmbito de ação redefinidos. 

A inclusão de crianças de seis anos amplia de forma quantitativa o 

aumento de crianças no sistema educacional, o que, de acordo com as informações 

divulgadas pelo Ministério da Educação (BRASIL, 2007), provocou a inclusão de um 

número expressivo no sistema educacional brasileiro. A meta dessa ampliação é 

privilegiar as crianças pertencentes às camadas populares já que as classes média 
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e alta estariam incorporadas ao sistema de ensino. Esse dado é referendado 

segundo números divulgados pelo IBGE e utilizados pelo MEC (2007, p. 5): 

A importância dessa decisão política relaciona-se, também, ao fato 
de recentes pesquisas mostrarem que 81,7% das crianças de seis 
anos estão na escola, sendo que 38,9% freqüentam a educação 
infantil, 13,6% pertencem às classes de alfabetização e 29,6% estão 
no ensino fundamental. (IBGE, 2000). 

Porém, o ingresso dessas crianças no Ensino Fundamental 

necessita de atenção no que diz respeito ao processo de desenvolvimento e 

aprendizagem e conhecimento das suas características sociais, psicológicas e 

cognitivas. 

Nesse sentido, apresentaremos, no próximo capítulo, características 

da criança de seis anos, além de aspectos sobre seu desenvolvimento e 

aprendizagem. 
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2 O ATENDIMENTO EDUCACIONAL DA CRIANÇA DE SEIS ANOS NO 

CONTEXTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS 

No capítulo anterior, foi abordado como as Políticas Públicas 

Educacionais no Brasil influenciam diretamente o modo como a instituição social, 

chamada escola, se organiza. Dessa maneira, pode-se entender que a sociedade, 

em cada momento histórico, elege um ideal de formação humana de acordo com os 

seus valores e para que possa conviver no contexto social e cultural.  

Essa análise foi fundamental, pois ela contextualizou a ampliação do 

Ensino Fundamental para nove anos de duração. Esta ampliação resultou 

diretamente de uma trajetória histórica que, aos poucos criou tensões e lutas para 

garantir o acesso e a permanência da criança na escola. A Educação Infantil e os 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental sofreram, por conta dessas transformações, 

mudanças significativas, que indicam a importância da escola inclusiva de qualidade, 

do atendimento integral da criança e da articulação entre os espaços da Educação 

Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Diante desse cenário contemporâneo, é preciso, da parte dos 

educadores e de todos aqueles que mantêm a responsabilidade pela educação da 

criança, a busca por conhecimentos e reflexões para compreender quem é essa 

criança. As orientações oficiais do MEC quanto à Política de Inclusão das Crianças 

de Seis Anos tematizam a concepção de que a criança é um sujeito historicamente 

determinado pela sociedade e pela cultura na qual está inserida. 

Porém, essa concepção de infância não traz uma pacificação na 

compreensão do que é ser criança e no que é ter infância na contemporaneidade. 

Por essa razão, é sempre pertinente resgatar o que entendemos por infância. É 

nesse sentido que esse capítulo tem a intencionalidade de apresentar as principais 

tematizações acerca das especificidades de desenvolvimento e de aprendizagem da 

criança de seis anos, de acordo com autores que a pesquisadora teve a 

oportunidade de conhecer ao longo da graduação. 

Tal intento não descuida do princípio de que eles possuem teorias 

que divergem entre si, tanto no aspecto metodológico quanto teórico. Mas, não 

descuidando desse princípio, o resgate desses autores e daquilo que eles 

compreendem acerca do desenvolvimento e aprendizagem da criança oportunizam 
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ao educador a ideia norteadora de que, independentemente do processo de 

ampliação, a criança de seis anos tem peculiaridades que precisam ser respeitadas 

e articuladas pela Educação Infantil e os Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Talvez, o caminho mais interessante seja articular os conhecimentos produzidos nas 

diversas áreas, para fundamentar uma visão mais integral e interdisciplinar da 

condição de desenvolvimento e de aprendizagem da criança. 

Diante desse esclarecimento e justificativa, pretende-se, neste 

capítulo, analisar as características e peculiaridades da criança de seis anos. As 

questões que direcionam a reflexão centram-se nos modos pelos quais ela organiza 

o seu pensar e suas interações com o mundo social e com os adultos. 

2.1  TEMATIZAÇÕES TEÓRICAS PARA COMPREENDER A CRIANÇA DE SEIS ANOS 

Nesta seção, serão apresentados três teóricos que oportunizam a 

compreensão das peculiaridades da criança de seis anos. Essas teorias, na maioria 

das vezes, são organizadas de acordo com o contexto teórico de cada autor. Um 

ponto em comum é o fato de que descrevem o desenvolvimento infantil por estágios, 

com idades fixas, e que servem como indicadores, mas que não devem ser rígidas 

quanto ao seu início e final. 

2.1.1  Jean Piaget e o Desenvolvimento Cognitivo da Criança 

Jean Piaget (1896-1980), formado em Biologia e Filosofia, é uma 

das referências quando se fala em desenvolvimento cognitivo. Dedicou-se a 

investigar cientificamente como se forma o conhecimento, estudou a maneira pela 

qual as crianças constroem noções fundamentais de conhecimento lógico, a fim de 

compreender a gênese e a evolução do conhecimento humano (DAVIS; OLIVEIRA, 

1994). Segundo Davis e Oliveira (1994, p. 37), “[…] Piaget concebeu, então, que a 

criança possui uma lógica de funcionamento mental que difere – qualitativamente – 

da lógica do funcionamento mental do adulto”.  

Definiu o desenvolvimento como sendo um processo que, embora 

contínuo, é caracterizado por diversas fases, etapas ou períodos. Cada etapa define 
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um momento de desenvolvimento em que a criança constrói certas estruturas 

cognitivas. Segundo ele, o desenvolvimento passa por quatro etapas: a sensório-

motora, a pré-operatória, a operatória-concreta e a operatória-formal. Em seguida, 

serão destacadas as fases que correspondem ao desenvolvimento da criança até os 

sete anos de idade. A etapa sensório motora: 

Vai do nascimento até, aproximadamente, os dois anos de idade. 
Nela a criança baseia-se exclusivamente em percepções sensoriais e 
em esquemas motores para resolver seus problemas que são 
essencialmente práticos: bater numa caixa, pegar um objeto, jogar 
uma bola etc. Nesse período, muito embora a criança tenha já uma 
conduta inteligente, considera-se que ela ainda não possui 
pensamento. Isso porque, nessa idade, a criança não dispõe ainda 
da capacidade de representar eventos, de evocar o passado e 
referir-se ao futuro. Está presa ao aqui-e-agora da situação. Para 
conhecer, portanto, lança mão de esquemas sensório-motores: pega, 
balança, joga, bate, morde objetos e atua sobre os mesmos de uma 
forma “pré-lógica” colocando um sobre o outro, um dentro do outro. 
Forma, assim, “conceitos sensório-motores” de maior, de menor, de 
objetos que balançam e objetos que não balançam etc. Ocorre como 
consequência, uma “definição” do objeto por intermédio do seu uso. 
A criança pequena também aplica esquemas sensório-motores para 
se relacionar e conhecer outros seres humanos (DAVIS; OLIVEIRA, 
1994, p. 39). 

Nessa fase, as concepções de espaço, tempo e causalidade 

começam a ser construídas, possibilitando à criança novas formas de ação prática 

para lidar com o meio. Aos poucos, o período sensório-motor vai se modificando. O 

aparecimento da função simbólica altera drasticamente a forma como a criança lida 

com o meio e anuncia uma nova etapa. 

A criança dos dois aos seis/sete anos encontra-se no estágio de 

desenvolvimento chamado pré-operatório, período no qual o pensamento não segue 

regras muito elaboradas e se entrega à fantasia. Além disso, a participação em 

jogos que envolvem regras começa a mudar, entrando no estágio da cooperação, 

compreendendo as regras e objetivando vencer. Segundo Rapoport et al. (2009, p. 

12), 

Nessa fase, desenvolve-se, também, a capacidade de representação 
simbólica e conceitual (jogo simbólico, imitação de eventos 
posteriores, desenho e a linguagem falada). A criança começa a 
observar o ponto de vista de outras pessoas, reduzindo seu 
egocentrismo especialmente pela interação com outras crianças. A 
interação social com os parceiros de grupo e a presença do conflito 
dos próprios pensamentos com o dos outros, eventualmente obriga a 
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questionar os seus próprios pensamentos. A interação social, a 
vivência em grupo são fatores fundamentais no sentido de dissolver 
o egocentrismo cognitivo.  

Até aproximadamente os sete anos, é comum observar a existência 

de monólogos coletivos, ou seja, as crianças falando consigo mesmas enquanto 

brincam ou realizam ações diversas (PIAGET apud RAPOPORT, 2009). Isso se 

caracteriza por fala egocêntrica, que funciona como planejadora de sua ação e 

pensamento. 

O fim do período pré-operatório acontece quando as pré-operações 

se tornam operações mentais mais complexas e dão início ao estágio operatório-

concreto. Para a criança, a necessidade de uso de um material concreto fica cada 

vez menor. Exemplificando esta fase, Rapoport et al. (2009, p. 14) dizem que 

Algumas crianças não se dão por satisfeitas ao receberem um 
pedaço de bolo para levar à escola, contudo, estão contentes quando 
esse mesmo pedaço de bolo é partido ao meio, pois “agora são dois 
bolos”. Outro exemplo do cotidiano que pode ser largamente 
encontrado é o fato de se tomar sorvete devagar. A criança come o 
seu sorvete vagarosamente, porque assim “tem mais”. Isso equivale 
a pensar que a quantidade de sorvete se modifica em função do 
tempo que gastamos em consumi-lo. Já no pensamento operatório 
concreto a criança pode resolver problemas de conservação. Como 
seu pensamento é menos egocêntrico, ela pode descentrar suas 
percepções, bem como acompanhar as transformações e realizar 
operações inversas.  

Tendo como base os conceitos expostos, pode-se dizer que os 

alunos do Primeiro Ano do Ensino Fundamental de Nove Anos não podem ser 

tratados com os mesmos critérios etários da Primeira Série do Ensino Fundamental 

de Oito Anos.  A diversidade das crianças na transição do estágio pré-operatório e 

operatório concreto exige uma nova postura do professor, já que “[...] o primeiro ano 

configura-se como esse período em que as crianças podem e devem experimentar, 

com riqueza de atividade intelectual, os conteúdos escolares. Podem fazer essa 

aproximação através do brinquedo, do teatro, das artes, etc.” (RAPOPORT et al., 

2009, p. 14). 
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2.1.2  Sigmund Freud e o Desenvolvimento Afetivo da Criança  

Sigmund Freud (1856-1939) foi um neuropsiquiatra austríaco que 

estudou o desenvolvimento emocional e criou um método de tratar distúrbios 

psíquicos, denominado Psicanálise. Segundo Freud (apud DAVIS; OLIVEIRA, 1994, 

p. 82), “[…] O bebê e a criança pequena têm pouco controle sobre as poderosas 

forças biológicas e sociais que agem sobre eles. É somente através da experiência 

que eles vão aprendendo a lidar com elas, formando a sua personalidade.” 

Para ele o desenvolvimento infantil é considerado psicossexual, 

porque cada estágio do desenvolvimento corresponde a uma satisfação de 

determinada parte do corpo. Essas satisfações são sexuais, porque geram prazer 

para a criança. Então, na infância, temos a fase oral, a fase anal, a fase fálica e a 

fase da latência. O bebê, na fase oral, conhece o mundo por meio da boca.  

É por esta zona que o bebê satisfaz seus impulsos ou pulsões 
quando do aumento de uma tensão. À medida que o bebê vai se 
desenvolvendo, aos poucos seus pais ou cuidadores vão lhe 
apresentando e falando sobre seu entorno, sendo importante para 
seu futuro o acesso à diferenciação eu/outro. A partir das primeiras 
experiências de satisfação e frustração, o bebê vai registrando as 
experiências agradáveis e desagradáveis no aparelho psíquico 
iminente, fazendo com que sejam representadas modificando 
aquelas que já se encontravam inscritas. Neste processo se percebe 
como as primeiras relações afetivas influenciarão o acesso a 
aprendizagens futuras que estarão de acordo com a apreensão do 
mundo nos primeiros tempos de existência (RAPOPORT et al., 2009, 
p. 15). 

Na fase anal, a criança descobre sensações que podem lhe trazer 

prazer ou desprazer e que podem controlá-las. Este período também influenciará o 

acesso à escolaridade, pois duas questões fundamentais se colocam: uma se refere 

ao fato de a criança perceber que há lugares para fazer determinadas coisas, o que 

gera uma noção de limite, a outra se refere ao respeito que ela e os outros poderão 

ter sobre os seus desejos (RAPOPORT et al., 2009). 

A próxima fase é a fálica, na qual a criança reconhece o lugar que 

ocupa na família, estruturando isso em função do outro. Neste estágio, acontece o 

que Freud denomina de Complexo de Édipo: 

Conjunto organizado de sentimentos amorosos e hostis, que a 
criança experimenta em relação a seus pais. É um conceito central 
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para a psicanálise, pois alicerça a psicopatologia, na medida em que 
desempenha um papel fundamental na estrutura do ser humano e na 
orientação do seu desejo (LAPLANCHE; PONTALIS apud 
RAPOPORT et al., 2009, p. 16). 

Também nesse estágio, a criança descobre seus genitais, os 

manipula e percebe a diferença entre meninos e meninas. Com isso, surge a 

curiosidade sobre assuntos sexuais, além de experimentarem brincadeiras sexuais 

infantis. Como estas não são abertamente permitidas pelos adultos, a partir do 

processo sublimatório, elas encontram satisfação substituindo prazeres imediatos, 

mas reprimidos, por satisfações valorizadas e socialmente aceitas, por exemplo, 

curiosidade a respeito de diferentes espécies de animais e nas várias formas de 

reprodução que existe nos seres vivos. Assim: 

O processo sublimatório encontra seu ápice no declínio da fase fálica 
e o ingresso na latência. Na latência a energia sexual é redirecionada 
para fins não sexuais. Todo este processo de desvio de pulsões para 
fins não sexuais permite que a criança passe a investir nas relações 
sociais com outras crianças e abra espaço para ligações afetivas 
com outros adultos que não seus pais (RAPOPORT et al., 2009, p. 
17). 

Para a criança que passa por este período, o grupo de amigos, o 

sentimento de valorização e respeito por suas capacidades começa a ter maior 

importância. Por isso, a energia agora colocada na aprendizagem.  

Segundo Freud, latência e sublimação são as duas características 

principais da criança de seis anos. Na fase de lalência, portanto, está pronta para o 

ingresso escolar. Ela já tem as características necessárias para este momento: “[…] 

capacidade de esperar, de tolerar frustrações, de sentimentos de empatia, de 

aceitação de regras e de investimentos afetivos fora do núcleo familiar.” 

(RAPOPORT et al., 2009, p. 18). 

O professor e a escola passam a ter um papel de muita importância, 

começam a ocupar parte do lugar ocupado pelos pais. Assim: 

É tarefa dos professores e da escola permitir e estimular que a 
capacidade sublimatória se desenvolva. Para isso é necessário que a 
criança seja escutada nas suas necessidades de trocas afetivas e 
curiosidades a respeito do mundo para que o conhecimento seja 
transmitido de forma prazerosa. (RAPOPORT et. al., 2009, p. 18). 
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Como pode-se perceber, o ser humano em sua vida atravessa 

estágios. No caso da criança, é importante pensar desde o primeiro deles para 

entendê-la em seu momento atual. Por isso, os adultos em todos os estágios 

cumprem função essencial, transmitindo ideais, valores, princípios de ética e moral. 

2.1.3  Lev Semenovitch Vygotski e o Desenvolvimento Cultural da Criança 

Lev Semenovitch Vygotski (1896-1934) nasceu na Rússia e 

escreveu uma ampla e importante obra. Em seu trabalho ele defende uma visão de 

desenvolvimento baseada na ideia de constante interação entre mutáveis condições 

sociais e a base biológica do comportamento humano. Para ele, 

[...] os avanços no desenvolvimento infantil não decorrem 
simplesmente de processos maturativos biológicos, mas 
compreendem um processo dialético marcado por mudanças 
qualitativas e quantitativas que vão ocorrendo a partir do 
entrecruzamento entre tais processos e aquilo que o autor denomina 
como sendo a linha de desenvolvimento cultural (VYGOTSKI apud 
RAPOPORT et al., 2009, p. 37). 

Esta linha de desenvolvimento diz respeito “[…] ao processo que 

corresponde ao desenvolvimento psíquico que se produz ao longo do 

desenvolvimento histórico da humanidade.” (VYGOTSKI apud RAPOPORT et al., 

2009, p. 38). Por meio dela ocorre “[…] a construção de novos métodos de 

raciocínio, o domínio dos métodos culturais de conduta.” (VYGOTSKI apud 

RAPOPORT et al., 2009, p. 38). 

Vygotski (apud RAPOPORT et al., 2009) acredita que o ambiente e 

o desenvolvimento da criança estão em constante processo de mudança e se 

influenciam mutuamente e não um sobre o outro. Cada criança vive, interpreta e se 

relaciona com as situações do cotidiano e do seu meio sociocultural de forma 

específica, levando em conta também o significado que cada uma atribui às 

situações vivenciadas e do nível de consciência que ela possui em relação aos 

acontecimentos. Rapoport et al. (2009) dizem que Vygotski considera que existe 

Uma inter-relação entre desenvolvimento e aprendizagem, sendo 
que esta inicia antes do ingresso da criança no universo escolar. No 
seu entender, para compreendermos esta inter-relação, é necessário 
considerar um nível de desenvolvimento real e uma área (ou zona) 
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de desenvolvimento proximal. O desenvolvimento da criança seria 
constituído, assim, pelo contínuo movimento de competências 
desenvolvidas e em processos de desenvolvimento, num contínuo 
processo dialético entre as condições de amadurecimento e 
interação do organismo humano e as relações psicológicas social e 
culturalmente estabelecidas pela criança. Ainda, no que tange à 
aprendizagem, Vygotski salienta que ela, por si só, não é 
desenvolvimento, mas, se ela for organizada corretamente, poderá 
conduzir ao mesmo, pois ela coloca em ação vários processos de 
desenvolvimento, os quais não poderiam ocorrer e se desenvolver 
sozinhos (RAPOPORT et al., 2009, p. 38). 

O processo de desenvolvimento é compreendido como coletivo e, 

por isso, necessita da participação do outro nos processos de aprendizagem 

individual. É, então, fundamental garantir e propor situações de aprendizagem para 

a criança que se direcione para sua área de desenvolvimento proximal ou zona de 

desenvolvimento potencial. Esta zona, segundo Vygotski, 

[...] é a distância entre o nível de desenvolvimento atual – 
determinado pela capacidade de solução, sem ajuda, de problemas – 
e o nível potencial de desenvolvimento – medido através da solução 
de problemas sob a orientação ou colaboração com crianças mais 
experientes (VYGOTSKI apud DAVIS; OLIVEIRA, 1994, p. 53). 

Para ele, a linguagem é o principal instrumento mediador das 

relações sociais. É possível afirmar que Vygotski adota a visão de que pensamento 

e linguagem são dois círculos interligados, porém existem áreas do pensamento que 

não têm relação direta com a fala. Ele dá uma importância tão grande ao 

pensamento verbal que chega a afirmar que as estruturas de linguagem dominadas 

pelas crianças passam a constituir estruturas básicas de sua forma de pensar 

(DAVIS; OLIVEIRA, 1994).  

Além da comunicação, a linguagem auxilia na ação e regulação do 

pensamento, dando condições ao ser humano de transformar e organizar sua 

atividade e prática através de instrumentos, controlando seu próprio comportamento, 

agindo sobre o ambiente que o cerca e transformando-o. Vygotski (apud 

RAPOPORT et al., 2009, p. 39) defende a ideia de que 

A relação homem-mundo não é uma relação direta [...], mas é uma 
relação mediada principalmente por instrumentos e signos que se 
constituem em ferramentas auxiliares de sua atividade. Os atos 
mediadores ocorrem no cerne da cultura, na forma de diferentes 
instrumentalizações materiais e psicológicas. Assim, instrumentos e 
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signos culturais (em especial a linguagem), desempenham funções 
de mediação. 

A criança, desde pequena, busca diferentes meios de se comunicar 

com os outros, desde o choro, o riso, as expressões corporais, até formas mais 

complexas como a oralidade, o brincar, a escrita e o desenho. Ainda no ventre 

materno, o movimento é uma das primeiras formas de comunicação e expressão 

utilizadas pela criança, e depois este é associado a expressões faciais, emissão de 

sons, choro ou o riso, como forma de expressar seus sentimentos e emoções. O 

movimento infantil se estende com o engatinhar e, posteriormente, com o caminhar. 

Isso permite à criança uma possibilidade maior de exploração do seu meio e do 

desenvolvimento de sua consciência corporal, assim como a construção de sua 

identidade (RAPOPORT et al., 2009). 

Gradativamente, a criança começa a desenvolver também o controle 

voluntário, planejando e antecipando suas ações motoras. A música é incorporada 

às suas ações, principalmente nos momentos de jogos e brincadeiras, expandindo a 

gestualidade, a movimentação e a sonoridade. 

A criança amplia sua comunicação, passando dos gestos para a 

fala, por meio das interações que a criança vai estabelecendo no seu cotidiano com 

outras pessoas e com o seu meio sociocultural. O brincar se torna uma atividade 

cada vez mais presente.  

Vygotski (apud RAPOPORT et al., 2009) também traz a questão do 

brinquedo, que, em sua concepção, é o meio pelo qual a criança cria uma situação 

imaginária e, por meio dela, atribui novos significados aos objetos e direciona sua 

ação não mais a partir do que percebe, mas, sim, do que imagina. Isso possibilita à 

criança o controle voluntário de suas ações, o desenvolvimento do pensamento 

abstrato e a observação de regras de comportamento. 

Vivendo em uma sociedade letrada, a criança passa a construir 

outras formas de representação. Primeiramente, por meio dos desenhos e, depois, 

por meio da escrita, a criança expressa sua forma de perceber e compreender o 

mundo circundante.  

Segundo Rapoport et al. (2009, p. 44), “[…] o ato de desenhar é uma 

atividade simbólica e, como tal, a criança opera com signos culturais motivados, 

repletos de sentidos, os quais estão relacionados diretamente com o 

desenvolvimento cultural da criança”. Há relação entre o desenvolvimento da 
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oralidade infantil e o surgimento do desenho; a criança começa a desenhar quando 

está em um nível mais desenvolvido em sua linguagem oral. Em seguida, o 

desenvolvimento da escrita ocorrerá através da troca do desenho de coisas para o 

desenho de palavras, por isso 

O desenhar e o brincar são considerados atividades essenciais para 
o desenvolvimento da escrita, pois essas atividades envolvem 
dimensões representativas. Quando a criança ingressa no primeiro 
ano do ensino fundamental, ela dispõe de um amplo vocabulário que 
lhe viabiliza expressar oralmente suas ideias, sentimentos, 
interesses, desejos e necessidades. Em seus enunciados, explicita 
seu conhecimento acerca da estrutura básica que rege seu idioma. 
Possui também concepções sobre os usos e significados da leitura e 
da escrita, bem como já consegue fazer representações gráficas do 
código escrito (RAPOPORT et al., 2009, p. 45). 

Portanto, a construção da linguagem escrita não é apenas uma 

habilidade motora ou um processo de decodificação, em que se associam unidades 

sem significado. Como um processo em que se utiliza do raciocínio, a construção 

antecede a compreensão anterior dos usos, significados e sentidos da linguagem, 

por parte da criança.  

A linguagem escrita, principalmente nas sociedades letradas, é um 

dos principais meios, pelo qual as relações sociais acontecem. Tanto dentro quanto 

fora da escola, a criança necessita de mediadores que possibilitem um ambiente 

alfabetizador, em que ela possa interagir com diferentes tipos de texto, vivenciando 

as diversas linguagens e refletindo sobre a função de cada uma delas. Os espaços, 

tempos e rotinas escolares precisam ser flexíveis e valorizar a livre expressão, assim 

como o acesso a diferentes materiais e a vivência de experiências individuais e 

coletivas, livres e dirigidas.  

2.2  AFINAL, COMO PODEMOS ENTENDER A CRIANÇA DE SEIS ANOS?  

A questão que abre essa seção parece ser uma pergunta comum: 

quem não sabe o que é uma criança? No entanto, é relativamente fácil falar sobre o 

que é a criança. Contudo, pouco considera-se, a partir da ótica infantil, aquilo que a 

criança representa. Isso nos leva a lembrar de que a história da infância foi escrita 
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de acordo com as cores da repressão e da exclusão, constituindo-se como um 

espaço de negatividade: um ser em devir, que não tem fala e, muito menos, direitos.  

Também é relativamente simples olhar nossa realidade brasileira e 

perceber que há uma diferença entre ser criança e ter infância. Por isso, é preciso 

examinar com cuidado os espaços e tempos infantis para construir práticas que 

respeitem os direitos e as liberdades historicamente conquistados. Hoje, nosso 

desafio é pensar discursos e práticas que considerem múltiplas concepções de 

infância e a ideia de alteridade. A criança como um “outro” causou a transformação 

significativa na relação adulto-criança, já que ela passa a ser “um mesmo” na 

comunidade. 

De acordo com Sarmento (2005, p. 365), a infância é uma 

construção histórica constituída por um longo processo tenso e contraditório em que 

se firmou um estatuto social com bases ideológicas, normativas e referenciais que 

ainda não se esgotaram. Os discursos e fundamentações produzem determinado 

tipo de conceituação de infância e de criança, que, por sua vez, não se consolidam 

num todo coerente e harmonioso.  

Os conhecimentos produzidos acerca da infância estão relacionados 

com o lugar social que a criança ocupa na sua relação de poder com o adulto ao 

longo dos tempos. Dessa maneira, “é muito tentador entender a infância, ou o ser-

uma-criança, de alguma maneira universal ou trans-histórica e supracultural” 

(WARTOFSKY, 1999, p. 92-93). A concepção de infância não se pauta somente nos 

seus fundamentos, mas também nos discursos, práticas e artefatos do mundo 

construídos ao redor da criança, materializando concepções de infância, “cujo 

conteúdo é dado tanto pelo mundo em que o eu age quanto pelo eu que age nesse 

mundo” (WARTOFSKY, 1999, p. 101).  

A partir de estudos sociológicos atuais, a infância, segundo algumas 

proposições de Montandon (2001), é: uma construção social; é variável e não pode 

ser inteiramente separada de outras variáveis, como classe social, sexo ou 

pertencimento étnico; as relações sociais das crianças e suas culturas devem ser 

estudadas em si; as crianças são e devem ser estudadas como atores na 

construção de seu contexto social e não apenas como seres em devir. A partir 

dessas maneiras de conceber a infância, entendemos que não existe uma única 

maneira de entendê-la, ou seja, não existe uma infância referência, apesar de os 

discursos legais, por exemplo, conceberem um modelo de criança e adolescente. 
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Aceitar que há uma infância referência é aceitar um regime de verdade em que 

apenas um modo de viver a infância seria o desejável. Implica em aceitar como 

naturais os conceitos de uma infância idealizada segundo padrões que não 

correspondem à realidade da criança concreta. 

Na organização do trabalho docente, o desenvolvimento das 

múltiplas linguagens, da socialização, da criatividade e da autonomia das crianças 

inseridas no primeiro ano do ensino fundamental devem ser consideradas em 

primeiro plano. A criança desta etapa precisa de um ambiente alfabetizador, rico em 

materiais que possibilitem o desenvolvimento de diversas formas de expressão, 

além da oralidade e da escrita, abrangendo também o desenhar, o brincar, as artes 

plásticas e cênicas, a musicalidade e a expressão corporal, dentre outras. Nesse 

sentido, espaços e tempos precisam ter atenção especial. 

A sensibilidade frente às realidades infantis que compõem cada sala 

de aula, as características, peculiaridades e necessidades de cada criança, 

articuladas com referenciais teóricos e documentos que norteiam a proposta e o 

fazer pedagógico, são fundamentais para o exercício docente. Por meio deste olhar 

que articula dados da realidade, referenciais teóricos e saberes construídos e 

observados no decorrer da experiência cotidiana do estágio, surgem elementos que 

poderão orientar a ação educativa do professor.  

O próximo capítulo não tem a intenção de definir a organização do 

trabalho docente, mas, sim, refletir sobre ele quanto ao atendimento da criança de 

seis anos no Ensino Fundamental. 
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3  DESAFIOS: O COTIDIANO EM UM SOLO DE PRIMEIRO ANO  

Este capítulo tem como objetivo, trazer considerações sobre o documento 

orientador do Ensino Fundamental de Nove Anos, para inclusão da criança de seis 

anos, na intenção de trazer à tona a compreensão da ação docente no trabalho 

pedagógico neste espaço. Tem ainda, como objetivo, apresentar dados coletados na 

observação e atuação em sala de aula no período do estágio supervisionado nas 

séries iniciais e de entrevistas realizadas com duas professoras do Primeiro ano do 

Ensino Fundamental de nove anos, a fim de compreender, por meio destes dados, a 

adaptação a esse modelo e contribuir com ele. 

3.1  CONSIDERAÇÕES ACERCA DO DOCUMENTO ORIENTADOR PARA INCLUSÃO DA 

CRIANÇA DE SEIS ANOS 

Com base no documento orientador, fez-se necessária a 

compreensão da singularidade da criança, exposta no capítulo anterior, com objetivo 

de trazer à reflexão questões importantes no desvelamento dos aspectos 

pedagógicos que norteiam a organização do trabalho pedagógico, que justificaram a 

ampliação do Ensino Fundamental de 9 anos e a inclusão da criança. Neste mesmo 

sentido, a necessidade neste capítulo de imergir nas considerações do documento, 

na tentativa de, pelas reflexões evidenciadas, por ele compreender o cenário das 

mudanças ocorridas nos espaços de atendimento à criança nesta etapa de 

escolaridade. 

Inicialmente, o documento apresenta ideias sobre a infância, sua 

história, caracterizando a sociedade e a cultura contemporânea, aspectos que 

contextualizam o cenário e o significado da criança como sujeito. O documento, 

ainda estabelece a relação da infância na escola e na vida, evidenciando esta 

relação como fundamental para as formas adequadas de recepção das crianças de 

seis anos de idade para esta etapa do ensino. 

Outro destaque também importante na análise das orientações do 

documento, mas não priorizado no recorte escolhido para esta pesquisa, é o que 

caracteriza a infância, que focaliza os aspectos do brincar como um modo de ser e 
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estar no mundo, motivo pelo qual se fizeram presentes e de forma constante, nas 

referências do documento orientador, as relações que envolvem as diversas 

expressões do desenvolvimento da criança na escola. Estes elementos são tratados 

no documento, considerando a significativa produção teórica já acumulada em torno 

deles, afirmando a importância da brincadeira na constituição dos processos de 

desenvolvimento e de aprendizagem. Por outro lado, o documento ao ressaltar os 

processos de desenvolvimento e aprendizagem envolvidos, reforça o objetivo e 

importância desta pesquisa, que é compreender, através da realidade analisada, 

observações e entrevistas coletadas: como e com quais características a 

organização do trabalho pedagógico vem sendo desenvolvida, a partir destas 

orientações, no solo da escola. 

Cabe ressaltar ainda que, neste contexto das orientações sobre a 

ampliação, o embasamento teórico remete a dimensões das áreas do conhecimento 

que devem configurar-se, por caracterizar este espaço, como um espaço 

escolarizado por excelência, em que a intencionalidade que permeia toda a ação 

educativa deve ser respaldada pelas provocadoras indagações de como ensinar 

nesta etapa e como organizar o trabalho pedagógico para ensinar nas áreas 

diferentes do currículo. Nesta perspectiva, o documento orientador, por si só, emite o 

que pode ser percebido no interior das escolas, para orientar seus processos e 

organizar os espaços e os tempos educativos. 

Sendo assim, o objetivo desta pesquisa, além de discutir algumas 

questões, tem também o compromisso de trazer tensões e favorecer a compreensão 

que levem a caminhos possíveis para a inclusão da criança de 6 anos, seja em sua 

acolhida, seja no atendimento a elas. Neste sentido, é importante reiterar o que o 

documento baliza como focos importantes a serem tratados, como a organização 

dos tempos e dos espaços da escola, com objetivo de favorecer o contato e as 

relações das crianças com as áreas do conhecimento e suas tecnologias, pelos 

saberes e práticas a serem desenvolvidos pelos professores, ao assumirem esta 

ação. 

O Documento ressalta que, nesta expectativa, é importante que o 

professor compreenda a criança como sujeito ativo e participante do que acontece 

ao seu redor, pois estas ações são também formas de reelaboração e criação do 

mundo. Para tanto, é necessário conhecer a criança e suas singularidades, ter 

domínio de técnicas e saberes que possibilitem, pelo desafio, a instigação que 
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supere o saber já possuído e ir além do senso comum. Entre as reflexões 

levantadas, as orientações apontam também para uma proposta pedagógica que, 

além de envolver as diferentes áreas do currículo, promova, de forma integrada, 

condições de espaço, organização e recursos, diversidade de ambientes internos e 

ao ar livre, limpeza, segurança, entre outros. Em outras palavras, compreender o 

Ensino Fundamental para as crianças de seis anos, como um dos primeiros espaços 

públicos de convivência. 

Ressalta-se, ainda, que todas estas questões levantadas e 

destacadas nesta pesquisa, convergem para o seu foco central: a compreensão da 

organização do trabalho pedagógico para a inclusão da criança de 6 anos no Ensino 

Fundamental. Nesse sentido, muitas indagações surgem, relativas a como organizar 

e planejar o trabalho, a ação pedagógica, o sentido da escola, seu papel social, 

como garantir a aprendizagem, indagações essas que passam também pelas 

dúvidas das crianças, ao serem recebidas na escola. 

Fatores não menos importantes são aqueles que ressaltam um 

mundo em constate mudança; daí a necessidade de formação continuada, 

demandando atualização e revisão da prática docente, que dê conta desta dinâmica. 

Estes fatores, atrelados à forma de organização, responderão e darão sentido ao 

que atribuímos como função da escola, aos modos como entendemos a criança e ao 

sentido que damos a esse direito e ao processo de ensino e aprendizagem. 

3.2  ORGANIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS NA PRÁTICA: REVELAÇÕES 

DA PESQUISA DE CAMPO E DAS ENTREVISTAS  

Neste trecho, serão apresentados dados coletados a partir da 

pesquisa de campo realizada em uma escola da rede municipal de Londrina. A 

apresentação foi distribuída em dois tópicos. Deu-se maior importância à 

organização e prática das professoras em sala de aula, além das características 

físicas e materiais da escola, a instituição e o seu corpo de profissionais, as crianças 

e suas famílias. 

O pretendido foi articular os documentos legais e de orientação com 

o observado na escola e o relatado pelos sujeitos das entrevistas, visando trazer um 

quadro ilustrado sobre a prática pedagógica das professoras que atuam em salas de 
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primeiro ano em uma escola municipal de Londrina. A intenção não é trazer 

respostas para adaptação ao novo sistema, mas, sim, ampliar os olhares sobre a 

realidade da educação, trazendo mais um olhar, sistematizado, com o auxílio de 

instrumentos e metodologias, para corroborar uma maior compreensão nesta área 

da educação. 

Com isso, discutiremos as questões acima citadas com respaldo nos 

documentos e em referenciais teóricos que tratem do assunto. 

3.2.1  Caracterização: da Escola, das Salas de Primeiro Ano, seus Alunos e 

Funcionários  

A escola onde foi realizada a pesquisa de campo é uma Escola 

Municipal de Londrina (EML), de primeiro a quinto ano do ensino fundamental, 

situada na região periférica da cidade, com alunos de níveis socioeconômicos 

diversificados. As informações sobre suas principais características foram coletadas 

por meio de entrevistas e observações. Tentamos ter acesso ao Projeto Político 

Pedagógico, mas a diretora não permitiu, com a justificativa de que estava sendo 

reformulado, justamente por causa do ensino de nove anos. 

 Ali, encontramos diversos contextos familiares, crianças que vivem 

com os pais, ou com apenas um deles, ou que moram com os avós, tio ou tia. 

Crianças abusadas sexualmente ou que, antes de chegar à escola, nunca haviam 

tido contato com um lápis de cor. Alunos com famílias que vivem das diversas bolsas 

que o governo oferece: bolsa escola, bolsa família, etc., ou que têm pai ou mãe 

presidiários. Famílias de classe média e famílias muito pobres. 

É um lugar pequeno, simples e muito asseado, todo construído em 

madeira. No espaço, encontramos seis salas de aula, a sala dos professores ao lado 

da diretoria, uma quadra coberta, uma cozinha com refeitório, uma biblioteca, 

sanitários femininos e masculinos, uma horta cujos alimentos colhidos são utilizados 

na merenda escolar e também vendidos para a comunidade.  

As salas de primeiro ano que foram as escolhidas para as 

observações eram bem parecidas. Tinham um quadro negro, carteiras não 

adaptadas para crianças de seis e sete anos, pois os pés não alcançam o chão. Nas 

duas turmas também, temos o alfabeto logo acima da lousa e os números de 1 a 10, 
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dois armários que ficam no fundo das salas guardando materiais (cola, tesoura, 

papel sulfite, cadernos, etc.), para uso das professoras e das crianças. Somente as 

professoras têm acesso a esses materiais guardados no armário, as crianças 

utilizam com a autorização das professoras. Nas paredes, não há nenhuma 

atividade exposta das crianças, apenas dois cartazes: um deles feito pelas 

professoras com o nome de cada aluno e cinco estrelas na frente de cada um, para 

indicar o bom ou mau comportamento; o outro cartaz, também com o alfabeto, mas 

este com imagens correspondentes a cada letra. 

A EML aparentemente não conta com muitos recursos tecnológicos, 

apenas dois computadores de uso da secretaria e direção e um na biblioteca para 

uso dos alunos e professores, além de televisão, aparelho de som e retroprojetor. A 

grande parte das atividades é copiada no mimeógrafo. 

A escola possui um total de 166 alunos, distribuídos em nove 

turmas. No período vespertino, há uma sala de educação infantil, dois primeiros e 

dois segundos anos, e, no período matutino, um terceiro ano, uma terceira série e 

duas quarta séries.  

Já neste ponto, verificamos que as escolas ainda estão trabalhando 

paralelamente com os dois currículos no Ensino Fundamental, um de oito outro de 

nove anos, isso porque as escolas teriam até 2010 para começar definitivamente a 

implantação do novo sistema. Quanto à coexistência dos dois modelos, temos o 

Parecer CNE/CEB nº 18/2005, no item 1, voto do relator, estabelecendo que “os 

sistemas de ensino não podem admitir a possibilidade de adaptação curricular em 

um único currículo de Ensino Fundamental desde o primeiro ano da implantação do 

Ensino Fundamental de nove anos de duração.” (BRASIL, 2005b). E também o 

Parecer CNE/CEB nº 5/2007 e nº 7/2007: “[…] deverão coexistir, em um período de 

transição, o Ensino Fundamental de oito anos (em processo de extinção) e o de 

nove anos (em processo de implantação e implementação progressivas)” (BRASIL, 

2007b; 2007c). 

A escola também possui o seguinte quadro de funcionários: uma 

diretora, uma supervisora escolar, oito professoras no período matutino e nove no 

período vespertino, duas bibliotecárias, duas merendeiras, três serventes e uma 

professora de francês voluntária. 

Diante do que foi observado neste espaço, semanalmente, durante o 

período de quatro meses, é possível dizer que todos se envolvem (ou pelo menos 
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deveriam) de maneiras diferentes nessa implementação ao novo sistema, pois se 

faz necessária uma preparação para receber essas crianças que agora vêm um ano 

mais cedo para os anos iniciais. E antes de falarmos no trabalho pedagógico 

propriamente dito, trazemos um recorte de uma situação vivenciada em uma das 

salas de primeiro ano, de uma sensibilidade sem tamanho e que pode nos fazer 

refletir sobre o trabalho na escola e sobre nós mesmos.  

Certa tarde, chega a merendeira, como em outras tardes, para saber 
quantos alunos tinham em sala, para providenciar o lanche. Depois 
de perguntar, e eles terem respondido a quantidade de crianças, ela 
tira do bolso um livrinho velho e surrado, já com as páginas 
amareladas e conta com essas palavras: “Este foi meu primeiro livro 
na escola, quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês. Com 
ele eu aprendi a ler. Eu gostava tanto de aprender. Eu adorava ir 
para a escola.” E continua: “Sabem quantos anos esse livro tem?”. 
As crianças respondem que não com a cabeça e ela diz: “Quarenta e 
quatro anos”. E deixa o livro para que eles possam ver, sentir e tocar. 
(SILVA, 2011). 

Na simplicidade e sensibilidade dessa funcionária, ela fez o que 

muitas vezes infelizmente não encontramos em sala de aula. Ela se aproximou dos 

alunos, com uma atitude singela, penetrou no mundo deles e permitiu que eles 

entrassem no dela. E, numa fala tão curta, mostrou a eles conceitos de história, 

matemática e português, entre outros, mas principalmente mostrou carinho e apreço 

por aquelas crianças.  

3.2.2  As Professoras e a Organização do Trabalho Pedagógico 

Durante o período, também observamos a organização do trabalho 

docente em duas salas de primeiro ano, sendo que, em uma delas, as crianças eram 

nascidas em 2004 e, por completarem seis anos após o início do ano letivo (no caso 

em questão, no ano de 2010), entraram apenas um ano mais tarde (em 2011) no 

primeiro ano, ou seja, são crianças que completam sete anos decorrer do ano. Já na 

outra turma, as crianças tinham seis anos completos antes do início do ano letivo, 

por isso estão passando pelo primeiro ano com a idade de seis anos. Por esse fato, 

usaremos a sigla 1A, quando nos referirmos à sala da professora de crianças de 

seis anos, e 1B, para a sala de crianças com sete anos. 
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Essa situação descrita anteriormente também contribuiu para as 

nossas reflexões, pois, apesar de os princípios que norteiam o trabalho das 

professoras serem os mesmos, é possível perceber uma maior maturidade nas 

crianças de sete anos, dando-nos a oportunidade de perceber as diferenças 

comparadas com as crianças de seis anos. 

Mas também existe uma dificuldade nessa questão, que é o 

entendimento das professoras em relação a essa fase de transição em que ainda 

existem medidas de adaptação, além de, em alguns casos, serem medidas previstas 

como permanentes nos documentos orientadores, mas que parecem passar 

despercebidas pelas professoras. Podemos destacar a fala de uma delas, quando 

questionada a respeito das dificuldades enfrentadas na adaptação ao novo sistema; 

ela responde: 

Não é a minha realidade, mas observo que uma das maiores 
dificuldades é em relação à idade dos alunos, sendo assim os 
professores ficam inseguros. Na verdade não tenho muitas 
dificuldades pois não estou com a turma dos alunos nascidos em 
2004. (PROFESSORA 1B, 2011). 

Neste trecho, não iremos discutir a questão da dificuldade em sala 

de aula, que virá posteriormente, quando formos contrapor entrevistas com o que foi 

observado, mas queremos ressaltar a dificuldade da professora na questão da 

compreensão de que, independentemente da idade de seus alunos, a adaptação ao 

novo modelo faz parte da sua realidade, sim, pois, com a mudança do ensino 

fundamental de oito para nove anos, uma reestruturação das estratégias e práticas 

pedagógicas é visivelmente necessária. 

A falta de conhecimentos teóricos consistentes e um maior 

aprofundamento sobre o que dizem os documentos orientadores são possíveis 

justificativas para o fato de professores encontrarem dificuldades na construção de 

estratégias para atingir os objetivos educacionais. 

No entanto, nas perguntas realizadas, as duas professoras relataram 

ter como formação pós-graduação lato sensu; uma delas, a professora da sala 1A, 

cursou Psicopedagogia (PROFESSORA 1A). E, além de experiência teórica, 

disseram já ter sido professoras de primeiro ano. Nesse aspecto, percebemos 

contradições entre a formação que essas profissionais têm e o que observamos no 

cotidiano da escola. 
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Nas entrevistas e também durante o período de observação na 

escola, verificamos que as professoras tiveram curso de formação para professores 

de primeiro ano, mas, na fala delas e também na prática em sala, sentimos que não 

foi o suficiente para ajudá-las no cotidiano. 

No documento de Orientações Gerais do Ensino Fundamental de 

Nove Anos (BRASIL, 2004), destacou-se a importância da formação continuada, 

estando ela como único aspecto tratado no item “organização do trabalho 

pedagógico”, trazendo o papel do professor como primordial para o sucesso da 

ampliação do ensino obrigatório, levando em conta as oportunidades de formação 

continuada. 

Além disso, dentro de uma das nossas questões da entrevista sobre 

qual a maior dificuldade pedagógica encontrada nesse ano, a professora da sala 1A 

respondeu que é a falta de apoio por parte da supervisão, e isso também foi 

constatado durante as observações, principalmente nesta turma em que as crianças, 

além de ser um ano mais novas, tinham uma série de problemas relacionados à 

indisciplina. De certa forma, isso estava ligado à maneira como a professora 

conduzia as aulas, mas também às diferentes realidades infantis encontradas no 

interior da sala de aula. A esse respeito, o documento orientador para inclusão da 

criança de seis anos diz que 

Profissionais que trabalham na educação e no âmbito das políticas 
sociais voltadas à infância enfrentam imensos desafios: questões 
relativas à situação política e econômica e à pobreza das nossas 
populações, questões de natureza urbana e social, problemas 
específicos do campo educacional que, cada vez mais, assumem 
proporções graves e têm implicações sérias, exigindo respostas 
firmes e rápidas, nunca fáceis. Vivemos o paradoxo de possuir um 
conhecimento teórico complexo sobre a infância e de ter muita 
dificuldade de lidar com populações infantis e juvenis. Refletir sobre 
esses paradoxos e sobre a infância, hoje, é condição para planejar o 
trabalho na creche e na escola e para implementar o currículo. 
(BRASIL, 2007, p. 14). 

Durante o período de observação, em conversas com as 

professoras, percebíamos da parte delas grandes dificuldades em tratar dos 

diferentes ritmos de aprendizagem das crianças, somando-se a isso as novidades 

que o novo modelo traz consigo. 

A proposta, ao ampliar o ensino obrigatório e incluir as crianças de 

seis anos, era de que a escola de ensino fundamental como um todo fosse 



38 
 

reestruturada, na busca de outros modelos, outras formas de entender os alunos e o 

desenvolvimento humano, repensando os tempos e as diferentes formas de 

aprendizagem.  

Implantar um Ensino Fundamental, agora de nove anos, leva 
necessariamente a repensá-lo no seu conjunto. Assim, esta é uma 
oportunidade preciosa para uma nova práxis dos educadores, sendo 
primordial que ela aborde os saberes e seus tempos, bem como os 
métodos de trabalho, na perspectiva das reflexões antes tecidas. Ou 
seja, os educadores são convidados a uma práxis que caminhe na 
direção de uma escola de qualidade social, como foi proposto na 
parte I deste documento. (BRASIL, 2004, p. 18). 

O documento parece ignorar o fato de que só incluir as crianças de 

seis anos no ensino fundamental não seria o suficiente e que essa adaptação não 

ocorreria de maneira rápida e tranquila, ou seja, exigiria formação político-

pedagógica e não apenas a presença das crianças. Nesse aspecto, também, 

destacamos o foco que o documento dá ao professor e ao seu papel na escola, 

tanto na prática em sala de aula, como no que vimos anteriormente a respeito da 

formação continuada, enfatizando que o sucesso da ampliação do ensino obrigatório 

está nas mãos dos docentes.  

O Ensino Fundamental de Nove Anos, pensado como movimento de 

transformação das práticas tradicionais na organização do ensino obrigatório, teria o 

dever de se responsabilizar e colaborar na resolução dos problemas e dificuldades 

da escola no Brasil, identificadas no documento. 

Isto porque a adoção de um ensino obrigatório de nove anos 
iniciando aos seis anos de idade pode contribuir para uma mudança 
na estrutura e na cultura escolar. No entanto, não se trata de 
transferir para as crianças de seis anos os conteúdos e atividades da 
tradicional primeira série, mas de conceber uma nova estrutura de 
organização dos conteúdos em um Ensino Fundamental de nove 
anos, considerando o perfil de seus alunos. (BRASIL, 2004, p. 17). 

Uma vez que não se trata de transferir os conteúdos e atividades da 

tradicional primeira série e em função do novo perfil dos alunos, perguntou-se às 

professoras da escola pesquisada que tipo de dificuldades elas têm encontrado no 

processo de alfabetização no primeiro ano desse novo modelo; a professora da sala 

1B novamente respondeu não ter dificuldades, o que não era condizente com a 

realidade em sala de aula, conforme vimos nas observações. Sobre a sala 1A, a 

professora diz que a maior dificuldade é a falta de interesse de alguns alunos, que 
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não conseguem interagir com a professora e, em alguns casos, até mesmo com as 

outras crianças. 

Levando em conta as respostas e fatos observados nos estágios, 

tanto nas atividades aplicadas por elas como no que elas esperavam de resultados 

dos alunos, pareceu-nos terem muita dificuldade sobre o que realmente é o trabalho 

pedagógico neste primeiro ano. Dúvidas em relação ao alfabetizar ou não, inserir 

atividades lúdicas para as crianças, como e em quais momentos e também falta de 

planejamento em atividades que mais pareciam servir para preencher o tempo do 

que para ensinar. 

A observação do dia a dia das turmas de primeiro ano possibilitou 

tirar conclusões sobre atividades trabalhadas com maior frequência com as crianças, 

bem como narrar aspectos da rotina do trabalho pedagógico organizado pela 

professora. Ao chegarem à escola, as crianças faziam uma fila na quadra e 

cantavam o Hino Nacional ou, eventualmente, em alguma semana com data 

comemorativa específica cantavam o Hino de Londrina, da Independência, etc. 

Depois disso, subiam com as professoras para sala de aula.  

Ao chegarem à sala de aula, as crianças sentavam-se e entregavam 

à professora o caderno de lição de casa. Sempre iniciavam o dia em sala de aula 

com uma oração e depois alguma música. Na maioria das vezes, as crianças faziam 

duas ou mais atividades no caderno ou em folhas avulsas. Não possuíam cartilha ou 

livro didático. A cópia do cabeçalho (com cidade, data e ano) também era uma 

atividade permanente, que ocupava um tempo considerável do dia. 

O recreio, de 15 minutos, ocorria das 15h30 às 16h00, e dentro 

desse período também estava o horário da merenda, ou seja, sobrava pouco tempo 

para as crianças interagirem com os colegas. O intervalo do primeiro ano era 

realizado com as crianças do segundo ano. Além das lições no caderno ou em 

folhas, outras atividades eram realizadas com as crianças; entretanto, com uma 

frequência muito menor. Nas entrevistas, porém, as professoras, quando 

questionadas a respeito de atividade lúdicas propostas aos alunos (além de uma 

lista de atividades inserida entre as questões, em que elas precisavam preencher 

qual a frequência eram trabalhadas em sala), responderam que propunham, sim, 

esse tipo de atividade, como contação ou leitura de histórias, desenho (geralmente 

vinculado às histórias contadas), jogos (jogos no pátio, brincadeiras livres, 
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soletrando com o alfabeto móvel, bingo de rótulos, letras e jogo da memória), 

inclusive, segundo elas, com bastante frequência.   

Na entrevista com as professoras, as atividades acima descritas elas 

relataram acontecer todos os dias. A maior diferença nas respostas, entre uma sala 

e outra, nestes aspectos, foi em relação à produção de textos, que a professora da 

sala 1B disse trabalhar mais do que a da sala 1A. Isso, talvez, na concepção dela, 

devido aos alunos serem um ano mais velhos, mas na questão de atividades lúdicas 

ou de leitura e dramatização de histórias, jogos, desenhos, etc, a frequência era a 

mesma nas duas turmas. 

Essa divergência entre as respostas e o que foi observado nos faz 

refletir sobre o que realmente falta para auxiliar o trabalho docente nas escolas: se é 

repensar a formação dos professores, apoio da coordenação nas escolas ou um 

melhor planejamento por parte das professoras, pois, em vários momentos da 

entrevista, elas pareciam saber o caminho a ser seguido, mas as práticas em sala 

de aula não condiziam com as respostas. 

As lições em folhas mimeografadas ocupavam a maior parte do 

tempo dos alunos. Relacionavam-se, em sua grande parte, às atividades de escrita 

visando à alfabetização, reconhecimento e grafia de numerais. As professoras 

consideravam a passagem da educação infantil para o ensino fundamental como o 

momento em que esse tipo de atividade se tornava um dos aspectos mais 

importantes e necessários dessa fase. Além das atividades mimeografadas em 

folhas pelas professoras, as crianças faziam lições nos cadernos (por exemplo, 

cópia de numerais, vogais, consoantes e palavras). Mas eram em momentos como o 

de contação de história, jogos e brincadeira, que as crianças mostravam maior 

interesse, mesmo que estas atividades não acontecessem com tanta frequência. 

A pesquisa dos documentos oficiais sobre o Ensino Fundamental de 

Nove Anos, mais especificamente o de “Orientações Gerais” (BRASIL, 2004) e o de 

“Orientação para inclusão da criança de 6 anos” (BRASIL, 2007d), trazem dois 

pontos que foram tratados com maior ênfase e que colaboraram com as nossas 

observações. Um deles é a questão da alfabetização no primeiro ano, e o outro a 

necessidade da brincadeira e do lúdico no mesmo período.  

O documento “Ensino Fundamental de Nove Anos: orientações para 

inclusão das crianças de seis anos de idade” aborda muitos temas importantes, 
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referentes à criança nesta fase. E entre tantos assuntos importantes, ele dá maior 

ênfase a dois:  

A necessidade de se considerar a criança como sujeito ativo, 
produtor de cultura, que vive diferentes infâncias, contextualizadas 
no tempo e no espaço e que tem na brincadeira o seu modo de ser e 
estar no mundo, e uma segunda que é a centralidade que a 
alfabetização e o letramento assumem como eixos norteadores do 
trabalho pedagógico no ensino fundamental, e que, portanto, a 
reflexão sobre esse ponto seria essencial (KLEIN, 2011, p. 183). 

Ainda analisando este documento, é possível dizer que ele defende 

a infância das crianças de seis anos, assim como a sistematização do processo de 

alfabetização começando aos seis anos de idade, mas não obrigatoriamente se 

concretizando neste período.  

Em sala de aula, estes aspectos parecem contraditórios quando 

observamos as práticas escolares e se levarmos em conta também as práticas e 

pesquisas acadêmicas de dois campos da pedagogia, que são a educação infantil 

(enfatizando o lado lúdico) e o ensino fundamental (dando ênfase à sistematização 

do conhecimento); elas pouco se entrecruzam. 

O campo da educação infantil tenta estabelecer novas formas de 
compreender a criança como sujeito e assim trabalhar com as 
múltiplas linguagens que permeiam o mundo em que convivem, 
possibilitando e buscando novas formas de organização das práticas, 
em busca de uma escola onde as relações entre crianças e entre 
crianças e adultos sejam o centro das aprendizagens. Por outro lado, 
a escola do ensino fundamental preocupa-se essencialmente com a 
transmissão dos conhecimentos sistematizados aos alunos, e ainda, 
pressionados pelas expectativas das avaliações externas, muitas 
vezes se ocupam somente deste aspecto da educação escolar. 
Assim é o ensino (entendido como transmissão de conteúdos) a 
principal preocupação da escola fundamental e, deste ponto de vista, 
as contribuições da educação infantil poderiam ampliar essa visão. 
(KLEIN, 2011, p. 183). 

Nas observações, fica claro o papel de destaque dado pelas 

professoras, e até mesmo pela coordenação, à alfabetização, o que por si só não é 

um problema, pois é um dos aspectos que o documento enfatiza, mas ela acaba 

sendo tratada como o principal objetivo no trabalho com as crianças de seis anos, o 

que parece estar muito próximo ao objetivo das antigas primeiras séries, levando em 

conta a rotina e atividades oferecidas aos alunos. Com esse objetivo como foco 

principal, outras atividades, como jogos, brincadeiras, músicas e histórias, ainda que 
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fazendo parte da proposta das professoras, ficavam em segundo plano e não 

pareciam ter intencionalidade ou objetivos bem delineados a favor da aprendizagem. 

A predominância absoluta era a de lições individuais em folhas e nos cadernos, além 

das outras atividades se parecerem com uma forma de se aproximar das crianças, a 

fim de que elas gostassem do ambiente escolar e, com isso, se dedicassem a 

aprender o que era o principal: ler e escrever. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este trabalho não teve a finalidade de esgotar as amplas análises 

que a temática suscita, mas tem por finalidade geral contribuir com a natureza do 

trabalho docente quanto às alternativas pedagógicas e metodológicas que 

sustentem uma qualidade social da educação no atendimento da criança de seis 

anos na nova configuração do Ensino Fundamental. É necessário que o sistema 

escolar esteja atento à implantação do ensino de nove anos, garantindo à criança de 

seis anos o ingresso em um ambiente propício e acolhedor. Do ponto de vista 

pedagógico, é fundamental que adequações no processo sejam consideradas e 

compreendidas, pois a entrada na escola ou a passagem de uma etapa para outra 

não pode ser uma ruptura, mas uma continuidade de experiências valorativas e que 

produzam experiências e situações significativas para as crianças 

Com o objetivo de agregar mais um olhar aos demais olhares sobre 

as práticas educativas na escola, o trabalho trouxe algumas reflexões a respeito do 

Ensino Fundamental de Nove Anos. Assumindo as limitações existentes, as ênfases 

foram nos fundamentos políticos e o processo histórico para implementação do 

ensino obrigatório de nove anos, trazendo também concepções a respeito da criança 

de seis anos, a fim de conhecê-las em seus diferentes aspectos, refletindo, assim, 

sobre o processo de inclusão no primeiro ano deste modelo. 

Outra questão levantada nesta pesquisa durante as análises foi a 

organização das escolas que incluem a criança de seis anos no ensino fundamental 

e quem é essa criança, pois, para recebê-las no espaço educativo, é preciso 

reorganizar sua estrutura, além de formas de gestão, ambientes, espaços, materiais, 

metodologias, objetivos, planejamento, avaliação e conteúdos.  

A proposta deste trabalho de pesquisa constituiu-se em 

compreender e problematizar a adaptação à ampliação do ensino fundamental, 

tendo como foco principal a organização do trabalho pedagógico no primeiro ano. 

Para isso, foram apresentados os documentos orientadores, destacando os pontos 

de maior ênfase em relação ao trabalho em sala de aula e comparando-os com a 

realidade escolar. 

Com a aprovação das Leis Federais nº 11.114/05 e nº 11.274/06 

(BRASIL, 2005a; 2006), houve uma transferência das crianças de seis anos da 
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educação infantil para o ensino fundamental. Por conta dessa transferência, as 

escolas passaram por algumas adaptações, para receber esses alunos um ano mais 

cedo. Considerando os instrumentos e metodologias utilizados, que foram as 

observações e as entrevistas durante o período de estágio nas séries iniciais, foi 

perceptível a ausência de condições que contribuíssem para melhoria na qualidade 

da educação oferecida a essas crianças, em decorrência destas alterações. 

Esta realidade entra em contradição com o que os documentos 

trazem como orientação para o primeiro ano. Os espaços não são adaptados para 

esses alunos, nem os tempos, conteúdos e metodologias. O que percebemos foi 

uma transferência de práticas da antiga primeira série para o novo primeiro ano. 

O MEC traçou essas orientações para a inclusão dessas crianças, 

visando à equidade social, maior oportunidade de convivência com diferentes 

culturas, além de ter relação direta com o desenvolvimento do país e ainda tendo 

como objetivo principal proporcionar maiores oportunidades de aprendizagem no 

período de escolarização obrigatória, que acaba sendo um ano mais amplo. 

Esta ampliação, como agente transformador da educação básica, 

teria o dever de se responsabilizar e colaborar na resolução dos problemas e 

dificuldades da escola no Brasil, mostradas no documento. Durante as observações, 

isso não pareceu ser realidade na prática, já que a impressão que se tem é que é 

desconsiderado o fato de que só trazer as crianças para este espaço não produz 

mudanças efetivas, exige reorganização e apoio por parte do Estado. 

Os documentos também colocam o papel do professor como 

primordial para o sucesso dessa implementação, apoiando a formação continuada. 

Nos relatos das professoras, nas entrevistas, esta formação realmente é oferecida e 

motivada, mas não parece ser o suficiente para mudança das práticas no primeiro 

ano. 

Outro ponto que vale ser ressaltado sobre a organização do trabalho 

pedagógico nas duas salas de primeiro ano é o fato de a alfabetização ser o objetivo 

principal, com atividades voltadas apenas para este aspecto, ocupando a maior 

parte da rotina das crianças. Brincadeiras, jogos, músicas, contação de histórias 

acontecem, mas com uma frequência muito menor e não parecem ter 

intencionalidade ou serem proveitosos para aprendizagem e desenvolvimento da 

criança. Isto nos faz pensar a respeito de qual é a concepção que estas professoras 

têm sobre a criança de seis anos, pois elas não parecem ser bem definidas.  
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Além disso, percebemos que falta um maior aprofundamento e 

discussão por parte dos professores e da coordenação pedagógica no que se refere 

às orientações dos documentos que tratam dessa ampliação do ensino fundamental, 

pois eles trazem a questão da alfabetização como um dos pontos principais, mas 

sem deixar de lado o direito que a criança tem à infância e todos os aspectos que 

envolvem esta fase. Ressaltamos, também, que o objetivo do primeiro ano não é 

concluir o processo de alfabetização, mas, sim, iniciá-lo e não podemos esquecer 

que muitas vezes isso pode acontecer por meio de brincadeiras, jogos e leitura de 

histórias. 

Essas reflexões nos levam a questionar se realmente, por conta de 

uma reorganização na educação básica, temos tido bons resultados com a 

transferência da criança de seis anos, da educação infantil para o ensino 

fundamental, levando em conta o despreparo das escolas e dos professores. Não 

seria mais interessante um maior investimento na educação infantil, em mais centros 

e mais vagas, tornando obrigatória e de direto da criança, já que o trabalho e 

estudos neste campo já leva em conta grande parte dos aspectos enfatizados nos 

documentos orientadores, como aspectos importantes para o desenvolvimento, 

respeitando a infância? 

Talvez, neste momento, não teremos estas respostas, pois apenas 

no ano passado a inclusão da criança de seis anos e adaptação das escolas a esta 

ampliação se tornou obrigatória. Estamos em fase de testes, erros e acertos, mas 

não podemos esquecer que qualquer projeto educativo, bem estruturado, se pauta 

no equilíbrio entre o passado e as perspectivas futuras. 

O que é necessário reforçar nesta caminhada é a exigência por 

melhorias, para receber da melhor forma possível estas crianças, aperfeiçoamento 

docente, discussões fora e dentro da escola a fim de colaborar com as adaptações e 

adequá-las ao contexto de cada escola, não esquecendo que os conteúdos no 

Ensino Fundamental devem estar articulados aos conteúdos dos outros níveis de 

ensino, ampliando-se gradualmente.  

A educação é um processo lento e quanto mais lento, mais profundo 

e consistente. A pressa nesse caso é inimiga, pois, além de pular etapas 

importantes, tira o direito da criança de viver integralmente o seu direito à infância. 
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 APÊNDICE A 

TÍTULO DA PESQUISA: ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS: 
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NO PRIMEIRO ANO – 

RETRATOS DE UM DESAFIO 
 

 

ROTEIRO DE QUESTÕES 

 

Nome: 

Idade: 

Sexo: 

Formação (nível médio, graduação e pós-graduação): 

 

 

 

1. Neste ano, você é professor do Ensino Fundamental de Nove Anos? 

(  ) SIM          Se SIM, qual o ano? .....................................................................................  

(  ) NÃO         

 

2. No ano passado, você foi professor do Ensino Fundamental de Nove Anos? 

(  ) SIM          Se SIM, qual o ano? .....................................................................................  

(  ) NÃO         

 

3. Neste ano, você está usando algum método para alfabetizar? 

(  ) SIM          Se SIM, qual o ano? .....................................................................................  

(  ) NÃO         

 

4. Neste ano, você está trabalhando com cartilha? 

(  ) SIM          Se SIM, qual o ano? .....................................................................................  

(  ) NÃO         

 

5. Entre as atividades abaixo, especifique, com bastante precisão e de forma legível, 

quais delas você utilizou neste ano com frequência. 

 

ATENÇÃO: 

Não deixe nenhum campo em branco. 
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Utilize a legenda abaixo como referência. 

 

(TD)  TODOS OS DIAS 

(2X)  2 VEZES POR SEMANA 

(1X)  1 VEZ POR SEMANA 

(N) NUNCA 

(Q)    1 VEZ POR QUINZENA 

(M)    1 VEZ POR MÊS 

(0)     1 VEZ OU OUTRA NO ANO 

 

(   ) Leitura de história e outros textos para os alunos 

(   ) Leitura em voz alta pelos alunos 

(   ) Reprodução oral de textos conhecidos 

(   ) Dramatização de histórias lidas 

(   ) Cópia da lousa, cartilha/livros 

(   ) Cópia dirigida 

(   ) Escrita de palavras conhecidas e/ou frases 

(   ) Formação de frases com palavras conhecidas 

(   ) Reprodução escrita de texto 

(   ) Ditado de palavras ou frases já estudadas 

(   ) Ditado de palavras desconhecidas, para diagnosticar as hipóteses de escrita 

(   ) Produção de texto coletivo 

(   ) Produção de texto escrito 

(   ) Produção de texto à vista de gravura 

(   ) Produção de texto com base em sequência de gravuras 

(   ) Correção coletiva de textos escritos 

(   ) Estudo de palavras retiradas de textos 

(   ) Escrita e leitura de famílias silábicas 

(   ) Separação de sílabas 

(   ) Coordenação motora 

(   ) Treino ortográfico  

(   ) Correspondência entre palavras e gravuras 

(   ) Atividades de reconhecimento de letras, especialmente as iniciais 

(   ) Atividades de gramática 

(   ) Atividades com os nomes dos alunos 

(   ) Atividades com vogais e encontros vocálicos 

(   ) Jogos para alfabetizar 
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(   ) Brincadeiras, atividades lúdicas 

 

6. Em relação ao Ensino Fundamental de Nove Anos: 

 

A. Quais as dificuldades enfrentadas na adaptação ao novo sistema? 

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

 

B. Você tem proposto atividades lúdicas com seus alunos? 

(  ) NÃO 

(  ) SIM          Se SIM, que tipo de atividade? Qual a frequência destas atividades? 

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

 

C. Você tem encontrado algum tipo de dificuldade no processo de alfabetização? 

(  ) NÃO 

(  ) SIM          Se SIM, qual a dificuldade?  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

 

D. Você tem proposto que seus alunos trabalhem em duplas, trios ou grupos maiores 

para realizar diferentes tipos de atividade? 

(  ) NÃO 

(  ) SIM          Se SIM, que tipo de atividade?  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

 

E. Qual a maior dificuldade pedagógica você tem encontrado esse ano? 

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  
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F. Da parte dos pais dos alunos de primeiro ano, houve dificuldades, dúvidas ou 

ansiedade em relação ao novo sistema? 

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

 

G. Você participou da reelaboração do Projeto Político Pedagógico? 

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

 

H. Tiveram algum tipo de capacitação ou orientação para receber as crianças de 6 

anos, com a ampliação do Ensino Fundamental para Nove Anos? 

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

 

Roteiro de questões adaptado, com base nas questões para o Programa de Formação 

de Professores Alfabetizadores do Ministério da Educação de 2001 (BRASIL, 2001c). 

 


