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[...] Viver é afinar o instrumento 

De dentro prá fora 

De fora prá dentro 

A toda hora, todo momento 

De dentro prá fora 

De fora prá dentro [...] 

[...] Tudo é uma questão de manter 

A mente quieta 

A espinha ereta 

E o coração tranquilo [...] 

 

―Serra do Luar‖— Walter Franco 
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RESUMO 

 

O Ensino Fundamental de nove anos balizou esse estudo, que teve o objetivo de detectar e 

analisar a repercussão da implementação dessa política educacional sobre as práticas de 

professores do 1º ano de escolas da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Como forma de 

contextualizar o objeto da pesquisa, foi traçada a trajetória dessa política educacional até sua 

implantação na referida rede, em 2010. A pesquisa, de modalidade qualitativa, envolveu como 

procedimentos as análises: documental, bibliográfica e de entrevista. As observações 

assistemáticas feitas durante as visitas foram empregadas nas análises e na descrição 

contextual das onze escolas — lócus desta investigação. Esse estudo privilegiou os dados 

coletados nas entrevistas semiestruturadas, realizadas com treze professores que lecionavam 

no 1º ano, em 2012, nas escolas focadas. Dos depoimentos dos docentes foi possível 

depreender a percepção que eles tiveram da preparação para a implementação do Ensino 

Fundamental de nove anos da Rede Municipal de Ensino, das escolas e de si próprios. Foi 

também revelada, por meio das entrevistas, a forma com que os professores participantes têm 

lidado com o novo currículo, sobretudo, pela ênfase que têm imprimido à alfabetização das 

crianças de seis anos, bem como o investimento que têm feito nas atividades lúdicas e 

brincadeiras. Na análise dos dados obtidos foram feitas articulações com as legislações, 

documentos de orientação elaborados pelo Ministério da Educação e pela Secretaria 

Municipal de Educação — para o Ensino Fundamental de nove anos —, e também com os 

estudos de autores e pesquisadores que se dedicam a esse tema. Os elementos reunidos por 

esta pesquisa apontam para mudanças provocadas pelo ingresso da criança de seis anos nas 

escolas investigadas, mesmo que em poucos aspectos, como a instalação de "parquinhos" e 

brinquedotecas. Foram também detectadas alterações nas práticas dos professores 

entrevistados, que passaram a reavaliar a condução das aprendizagens da alfabetização e 

investir nas atividades lúdicas e brincadeiras. As mudanças se mostraram incipientes e em 

diversas intensidades, mas revelaram que as crianças de seis anos, presentes naquelas 

instituições de ensino e em contato com aqueles profissionais, não passaram despercebidas. 

Sempre considerando os limites da abrangência desse estudo, que retratou uma realidade 

restrita, verificou-se que o ingresso da criança de seis anos nas Escolas Municipais de Ensino 

Fundamental da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, decorrente da implementação do 

Ensino Fundamental de nove anos, repercutiu sobre as práticas dos professores do 1º ano. 
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Fundamentaram as análises realizadas os trabalhos de: António Nóvoa, David Harvey, 

Dominique Julia, J. Gimeno Sacristán e Magda Soares, dentre outros. 
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ABSTRACT 

 

The nine years Fundamental Education buoyed this study that aimed to detect and 

analyze the impact of the implementation of this policy on the educational practices of 

teachers in the first year of school of municipal schools of São Paulo. In order to contextualize 

the research object, the trajectory of this educational policy has been traced from its 

implementation over those schools in 2010. Through a qualitative method the research used 

the documentary, bibliographical and interview analysis. Unsystematic observations made 

during the visits were used in analysis and contextual description of the eleven schools — 

locus of this investigation. This study prioritized the data collected in semi-structured 

interviews conducted with thirteen teachers who taught in the first year, in 2012, in those 

schools. From the testimonies of the teachers was possible to infer their perception on the 

preparation for the implementation of the nine years Fundamental Education of municipal 

schools of São Paulo, of the schools and of themselves. It was also revealed through the 

interviews the way that participating teachers have dealt with the new curriculum, especially 

the emphasis that it has imprinted to the literacy of six-year old children and the investment 

that have been made in recreational activities and frolics. In the analysis of the obtained data, 

junctions were made with national laws and reference documents developed by the Ministry 

of Education and the City Department of Education - for the nine years Fundamental 

Education, and also with the studies of authors and researchers who are devoted to this topic. 

The evidence gathered by this research points to changes caused by the admission of the six-

year old child in the investigated schools, even though in just a few aspects, as playgrounds 

and playrooms. Were also detected changes in the practices of the interviewed teachers who 

began to reassess the conduct of learning literacy and invest in recreational activities and 

frolics. The changes were revealed as incipient and in diverse intensities, but revealed that 

six-year old children who attended to those educational institutions and had contact with those 

professionals, have not passed unnoticed. Always considering the limits of the scope of this 

study, which portrayed a restricted reality, it was found that the admission of the six-year old 

child in the municipal elementary schools of São Paulo, from the implementation of the nine 

years Fundamental Education, reflected on the practices of teachers in the 1st year. The 

analysis were founded on the work of António Nóvoa, David Harvey, Dominique Julia, J. 

Gimeno Sacristán and Magda Soares, among others. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Trago aqui parte da minha trajetória na Educação com o propósito de justificar meu 

interesse em investigar o tema desse estudo.  

Quando assumi o cargo de Coordenador Pedagógico junto à Rede Municipal de 

Ensino de São Paulo (RME), tive de explorar horizontes para além do Ensino Fundamental II 

(Ciclo II)
1
 e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), onde atuava há bastante tempo. Parti em 

busca de competências para atender os professores do Ensino Fundamental I (Ciclo I), os 

quais também teria de apoiar e orientar daquele momento em diante. 

 Fiz os três módulos do curso "Optativo do Programa de Formação de Professores 

Alfabetizadores", de 2003 a 2004, oferecido pela Secretaria Municipal de Educação (SME), 

que se reportava ao Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA)
2
, e todas 

as capacitações que pude, com o propósito de cumprir com as demandas da alfabetização e 

demais necessidades do Ciclo I. Procurei me valer tanto da observação, quanto dos relatos dos 

professores nos horários coletivos de estudos para preencher lacunas e, em parte, suprir a 

minha falta de vivência naquele ciclo. Considero que o contato mais estreito com os 

profissionais com os quais atuei foi muito significativo para instigar minha investigação. 

 Na especialização Lato Sensu, em Didática e Tendências Pedagógicas, ao desenvolver 

o trabalho de conclusão, intitulado: ―Trabalhar com projetos didáticos, um desafio possível‖, 

tive a oportunidade de entrevistar alguns professores do Ensino Fundamental I que, ao 

relatarem suas experiências profissionais sobre o tema proposto, me permitiram descortinar 

algumas questões relevantes, que mereceriam ser mais bem estudadas. Esta análise também 

me fez refletir sobre o valor dos depoimentos orais para se ter uma melhor percepção dos 

diferentes aspectos do trabalho docente. 

 Em 2007, fui convidada a integrar a equipe da Divisão de Orientação Técnico-

Pedagógica (DOT-P) da Diretoria Regional de Educação (DRE) de Capela do Socorro, onde 

permaneci, como formadora de professores e coordenadores pedagógicos do Ciclo I, até o 

início de 2011. Aponto esta experiência como decisiva para consolidar meu interesse em 

                                                 
1 Na RME, o E. F. de nove anos está organizado em ciclos, onde o Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) 

corresponde ao Ciclo I e o Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) ao Ciclo II. Portaria SME nº 5.285/2009. 

(PMSP, 2009b). 
2 Programa lançado no final de 2000 pela SEF/MEC, com o objetivo de oferecer novas técnicas de alfabetização, 

desenvolvido, principalmente, a partir de convênios com Secretarias de Educação. (MENEZES e SANTOS, 

2002). 
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compreender melhor o trabalho do professor do 1º ano, e em como esse profissional 

implementa na prática, as políticas educacionais pelas quais é responsabilizado e ao mesmo 

tempo submetido. 

 Ao esboçar meu projeto de pesquisa, busquei autores que pudessem embasar minha 

investigação. Encontrei em Francisco Imbernón ideias que estimularam meu interesse pela 

pesquisa em Educação, tais como as lançadas por esse desafio: 

 

Nós, educadores, temos um grande desafio no futuro. Não podemos ser apenas 

espectadores passivos desse futuro, mas reservar-nos um papel de sujeitos-atores. 

Diante de uma realidade que nos mostrará, simultaneamente, os grandes avanços 

tecnológicos e as desigualdades, a pobreza, a exclusão, o desencanto, a violência e 

as opressões sociais e econômicas de alguns povos por outros, devemos perguntar-

nos: podemos encontrar, a partir da educação, soluções ou alternativas ao atual 

sistema de relações de poder?[...]. (IMBERNÓN, 2000, p. 93-94). 

 

 

 Firmei meu propósito em estudar a profissão e o trabalho docente ao ler António 

Nóvoa, além de encontrar relevância para uma das etapas da investigação — a pesquisa de 

campo — nas seguintes palavras:  

 

A resposta à questão, Porque é que fazemos o que fazemos na sala de aula?, obriga 

a evocar essa mistura de vontades, de gostos, de experiências, de acasos até, que 

foram consolidando gestos, rotinas, comportamentos com os quais nos identificamos 

como professores. Cada um tem o seu modo próprio de organizar as aulas, de se 

movimentar na sala, de se dirigir aos alunos, de utilizar os meios pedagógicos, um 

modo que constitui uma espécie de segunda pele profissional.[...] Eis-nos de novo 

face à pessoa e ao profissional, ao ser e ao ensinar. Aqui estamos. Nós e a profissão. 

E as opções que cada um de nós tem de fazer como professor, as quais cruzam a 

nossa maneira de ser com a nossa maneira de ensinar e desvendam na nossa maneira 

de ensinar a nossa maneira de ser. É impossível separar o eu profissional do eu 

pessoal [...]. (NÓVOA, 2000, p.16-17, grifo do autor). 

 

 

 Um dos primeiros passos em direção à formulação do meu objeto de pesquisa foi 

realizar uma busca de trabalhos de pós-graduação stricto sensu, no Banco de Teses e 

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

bem como no banco de dados das bibliotecas de diversas universidades do país, para analisar 

os estudos já realizados no âmbito da temática que escolhi.  

 A partir de então, tive a oportunidade de entrar em contato com um bom número de 

trabalhos, que foram de grande valia para refinar meu direcionamento. Fiz uma primeira 

triagem, utilizando como critério a proximidade com o tema que pretendia explorar. A seguir, 

selecionei os que poderiam me subsidiar e/ou apresentavam lacunas — as quais poderia 
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preencher. Ao longo do trabalho, cotejei minha investigação com as desses pesquisadores, 

incorporei suas contribuições e procurei complementá-las. 

 Com o ingresso no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) Stricto Sensu 

da Universidade Nove de Julho (UNINOVE), na Linha de Pesquisa Políticas Educacionais e 

Organização do Trabalho Escolar (LIPEOTE), para cursar o Mestrado em Educação, minha 

proposta de projeto se solidificou e ganhou escopo teórico. 

No Mestrado entrei em contato com autores que enriqueceram o referencial teórico e 

deram sustentação à minha investigação. Aprendi muito com os professores do Programa, que 

ajudaram a redirecionar meu olhar. Graças às orientações que recebi, acredito ter trilhando o 

melhor caminho para empreender esta investigação e torná-la relevante para o meio 

acadêmico e científico. 

 A inserção da criança de seis anos no Ensino Fundamental obrigatório, a partir de sua 

ampliação para nove anos — decorrente da Lei 11.274/2006 (BRASIL, 2006a) —, suscitou 

questionamentos entre pesquisadores sobre como as práticas educativas que estão sendo 

desenvolvidas nas escolas têm sido encaminhadas, após a implementação da referida lei, pelos 

profissionais incumbidos de oportunizar a aprendizagem dessas crianças.  

 Em consonância com essas inquietações, me propus a investigar as repercussões da 

implementação do Ensino Fundamental de nove anos sobre as práticas educativas de 

professores do 1º ano — de escolas da Rede Municipal de Ensino de São Paulo — a partir, 

principalmente, da sua percepção desse processo. O período de tempo, focalizado nesse 

estudo, compreendeu os anos de 2010 a 2012. 

 Foram objetivos específicos desta pesquisa: 

 Levantar dados legais e documentais sobre a implementação do Ensino Fundamental 

de nove anos como política educacional no Brasil, sobretudo, no município de São 

Paulo; 

 Verificar como essa política educacional está sendo implementada na Rede Municipal 

de Ensino de São Paulo, considerando que foi implantada nesta rede no ano de 2010;  

 Analisar os depoimentos de professores do 1º ano sobre essa implementação, 

procurando detectar repercussões percebidas por eles em suas práticas educativas. 

  Apple (1995) salienta a importância de se examinar as mudanças no processo de 

trabalho do ensino, a forma como alguns professores reagem às atuais estratégias, e o modo 
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como interpretam seu próprio trabalho diante das novas tentativas de controle pelo Estado. 

Estas palavras ajudam a justificar a realização desta investigação. 

 Esse estudo foi balizado por uma política pública: a ampliação do Ensino Fundamental 

para nove anos no Brasil. As influências que geraram essa política educacional são 

identificáveis no contexto da década de 1990, no período das reformas educacionais, quando 

se atribuiu ao Ensino Fundamental uma importância ainda maior e estratégica. 

 De acordo com Oliveira, F. (1988), a política pública é umas das formas de expressão 

da luta pelo fundo público, ou seja, pelo dinheiro público em poder do Estado. Nessa 

perspectiva, a implementação do E. F. de nove anos também foi a concretização de uma 

forma de expressão da luta pelo fundo público, resultante do cenário acima descrito. 

 Nem sempre é simples identificar o sentido de uma política pública, adverte Cruvinel 

(2009), que pode encerrar um conteúdo implícito, para além do explicitado pelo gestor ou 

legislador. Nesse estudo busquei levar em conta esta advertência. 

 Sobre a implementação de uma política educacional, Bonamigo (2010, p.97) pontua: 

 

[...] A partir do estudo da legislação que organiza a educação nacional, temos 

revelados dois Movimentos que a política provoca. Um deles é de reação, ou seja, a 

política incorpora a cultura que já está estabelecida nos diversos espaços sociais. O 

segundo é de proposição. A política percebe necessidades futuras ou movimentos 

internacionais interessantes e, a partir da implementação legal ela mesma provoca a 

mudança cultural nos praticantes do cotidiano; e é este movimento que pode ser 

percebido no que diz respeito à política de atendimento das crianças na Educação 

Infantil e no Ensino Fundamental [...].  

 

 

 Tais considerações me instigaram a pensar sobre os diferentes aspectos que se 

entrecruzam na implementação de uma política educacional, e, notadamente, os movimentos 

que provoca, sobretudo na cultura escolar. Procurei analisá-los sob essa ótica ao longo desta 

investigação. 

 No desenvolvimento desse estudo, realizei pesquisa bibliográfica em teses e 

dissertações, em periódicos, em textos publicados em eventos científicos e em livros; pesquisa 

documental por meio de localização, reunião, seleção e análise de fontes documentais: 

legislação federal, estadual e municipal e orientações elaboradas pelo Ministério da Educação 

(MEC) e pela Secretaria Municipal de Educação (SME) de São Paulo. 

 A pesquisa que empreendi foi de modalidade qualitativa. Como principal técnica de 

coleta de dados, utilizei a entrevista semiestruturada. Empreguei também observações 
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assistemáticas para a descrição do contexto escolar pesquisado. Na análise dos dados busquei 

coerência com as características próprias da abordagem qualitativa. 

  A escolha por trabalhar com a Rede Municipal de Ensino de São Paulo surgiu, 

principalmente, da experiência e do conhecimento que possuo desta rede, o que facilitou e 

encurtou o tempo para conseguir contatar as escolas e os professores na pesquisa empírica. 

 Quando li a obra de Luna (1997), verifiquei que a opção que fizera pelo lócus e pelos 

sujeitos da pesquisa de campo era acertada, pois ele alerta: 

   

Muito da inviabilidade de um problema poderia ser contornada com a análise de 

uma simples pergunta: quem sou eu para realizar esta pesquisa? A questão, aqui, não 

se remete à competência do pesquisador (sem dúvida, uma pergunta relevante), mas 

ao seu status junto às pessoas estudadas. Abrir as portas de delegacias de ensino, [...] 

é uma tarefa bem mais difícil do que parece a princípio. [...] Essa questão tem um 

outro ângulo curioso e paradoxal: certos assuntos demandam grande conhecimento 

relativo a eles para que se possa produzir mais conhecimento empírico a respeito 

deles. É preciso que se conheça um determinado assunto por dentro para que se 

possa criar eventos críticos que levem os entrevistados (por exemplo) a reverem suas 

posições ou mesmo a se disporem a revelar fatos.[...] (LUNA, 1997, p.12). 

 

 

 Selecionei os sujeitos participantes desta pesquisa por meio de uma listagem de 

professores que lecionavam no 1º ano, em 2012, obtida junto ao setor competente da SME. 

Consegui a participação de treze professores que contemplavam o perfil escolhido, ou seja, 

profissionais experientes em turmas de 1º ano e com mais de dez anos de carreira na RME. 

Esses professores trabalhavam em onze escolas pertencentes a quatro DRE, que foram 

selecionadas por proximidade geográfica, para facilitar o meu acesso.  

 Os resultados desse estudo estão organizados em cinco capítulos: 

 No primeiro capítulo - "O Ensino Fundamental de nove anos", item - "O Cenário"  

exponho um panorama elaborado a partir de dados históricos mundiais e do Brasil, 

principalmente no âmbito educacional, com a finalidade de acompanhar os caminhos que 

conduziram ao surgimento da política pública que investiguei, recorrendo a diversos 

estudiosos para conferir sustentação teórica às análises que empreendi. 

Apresento no item - "A legislação e os documentos" um levantamento de normas 

legais e documentos sobre a implementação do E. F. de nove anos, buscando verificar como 

essa política pública foi sendo concretizada na RME, considerando que foi implantada 

oficialmente nessa rede no ano de 2010. Para tanto, realizo uma análise da legislação federal, 

do Estado e do Município de São Paulo, bem como dos documentos elaborados pelo MEC, 
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pela Secretaria de Educação Básica (SEB), pela Secretaria Estadual de Educação (SEE) e pela 

SME, para solidificar minha argumentação.   

  No segundo capítulo - "A pesquisa e seus desdobramentos", item - "A metodologia" 

trato das opções metodológicas que fiz para realizar esta pesquisa de modalidade qualitativa. 

Utilizo nesse item, como referências principais, os trabalhos de Alves (1991), Boni e 

Quaresma (2005), e Severino (2008). 

  No item - "A Rede Municipal de Ensino de São Paulo", faço uma brevíssima síntese 

da história da RME e reúno alguns dados sobre ela, referentes ao ano de 2012, que estimo 

como relevantes para esse estudo. 

 Explico no item - "Os sujeitos da pesquisa e a coleta dos depoimentos" como cheguei 

ao perfil dos sujeitos que foram entrevistados, porque esta escolha recaiu sobre os professores 

mais experientes, que vinham lecionando, ininterruptamente, há um bom tempo nas turmas de 

1º ano nas escolas da RME. Descrevo também as estratégias que empreguei para que os 

professores aceitassem fazer parte desse estudo, e os procedimentos de coleta, transcrição e 

aprovação dos depoimentos.  

 No item - "O perfil geral dos depoentes", trago um quadro com as características dos 

professores entrevistados, que considero mais indicadas para retratá-los de acordo com os 

propósitos desse estudo. O levantamento desses dados permitiu perceber semelhanças 

significativas no perfil dos sujeitos da pesquisa. 

Inicio o terceiro capítulo - "O professor e a prática da docência" com o conceito de 

cultura escolar, que norteia minhas reflexões sobre as repercussões que o E. F. de nove anos 

estaria provocando nas culturas das escolas investigadas, considerando o papel central do 

professor nesse processo. 

 O professor do 1º ano foi o foco desta investigação, posto que, o ingresso da criança 

de seis anos no Ensino Fundamental configurou-se como um fator desencadeador de 

alterações em sua prática docente. 

 Abro um parêntese para esclarecer que, ao empregar o termo prática nesse trabalho, 

recorro ao que Sacristán (1999) denominou "prática da educação", ou seja: ―[...] cultura 

compartilhada sobre um tipo de ação que tem relação como o cuidado, o ensino e a direção de 

outros [...] constituída por conhecimentos estratégicos, conhecimentos sobre esses saberes e 

motivações e desejos compartilhados." (SACRISTÁN, 1999, p.73). 
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 No item - "A profissão e o trabalho docente", explicito as definições de profissão e 

trabalho docente nas quais me pauto para pensar as questões e os desafios cotidianos que o 

professor do 1º ano vem enfrentando, ao receber esse novo público, ou seja, a criança de seis 

anos. De acordo com Julia (2001, p.34), "[...] é a mudança de público que impõe 

frequentemente a mudança dos conteúdos ensinados".  

 Descrevo no item - "O professor alfabetizador", o significado da identidade de 

professor alfabetizador para quem a assume, e como isso incide sobre o seu trabalho docente, 

incluindo parte dos depoimentos dos sujeitos desta pesquisa, que se manifestaram sobre o que 

é ser um alfabetizador. 

  No antigo E. F. de oito anos, o professor do 1º ano era o profissional incumbido da 

alfabetização por excelência, embora não fosse o único. Agora, lhe fora proposto um novo 

currículo que, dentre outras exigências, traz a ênfase na brincadeira, como uma necessidade 

ainda mais evidente para estas crianças, que hoje se tornaram seus alunos. Nessa perspectiva, 

pergunto: Como ele tem enfrentado estas questões? Repercutiram no seu fazer e no seu modo 

de ser professor? 

 Estas questões se impõem, pois segundo Julia (2001, p.33), "[...] os professores 

dispõem de uma ampla liberdade de manobra: a escola não é lugar da rotina e da coação e o 

professor não é o agente de uma didática que lhe seria imposta de fora." 

 Analiso no quarto capítulo - "A Preparação para a implementação" a preparação da 

RME para a ampliação do E. F. para nove anos, buscando articular as orientações que 

constam nos documentos produzidos nos âmbitos federal, estadual e municipal de São Paulo, 

e as contribuições de autores e de pesquisadores dessas questões, com a percepção que os 

professores participantes tiveram dessa preparação, considerando também as observações 

assistemáticas que fiz das escolas visitadas. 

 No item - "Formação específica dos professores"  trato das recomendações dos 

documentos referentes à oferta, pelos sistemas e redes de ensino do país — mais 

especificamente da RME —, de formação específica para os professores do 1º ano que 

receberiam as crianças de seis anos no E. F. de nove anos. Nesse item, os professores 

entrevistados avaliaram a formação recebida (ou não) de acordo com sua percepção.  

Recorro no item - "Adequação dos espaços, materiais e mobiliário" também aos 

documentos, destacando os pontos onde esses aspectos da implementação do E. F. de nove 

anos são discutidos. Analiso os três aspectos focados em subitens específicos, considerando 
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os depoimentos dos professores entrevistados e as observações assistemáticas das escolas 

visitadas. 

 No subitem - "Espaços para brincar" investigo os espaços considerados mais propícios 

para brincar, de acordo com os documentos e pesquisadores que se dedicam à temática do E. 

F. de nove anos, ou seja, ―parquinhos‖ e brinquedotecas, existentes nas escolas visitadas. No 

subitem - "Brinquedos", focalizo os tipos de brinquedos que faziam parte dos acervos das 

escolas visitadas, além dos jogos pedagógicos, que já eram materiais utilizados antes do 

ingresso da criança de seis anos, naquelas instituições de ensino. No subitem - "Mobiliário", 

verifico se foram feitas adequações no mobiliário das escolas visitadas, de acordo com as 

recomendações dos documentos que orientaram a implementação do E. F. de nove anos.  

 Apoiando-me, sobretudo, em Sacristán (2000), no quinto capítulo - "O Currículo", 

defino o que compreendo por currículo e analiso as "Orientações Curriculares" (PMSP, 

2007a) e as "Matrizes Curriculares" (PMSP, 2011g), que vigoravam em 2012 nas Escolas 

Municipais de Ensino Fundamental da RME, priorizando os aspectos que nortearam o 1º ano 

do Ensino Fundamental de nove anos. 

 A alfabetização continua ocupando um lugar de destaque no currículo proposto e 

praticado pelos professores do 1º ano, mesmo após a implantação do E. F. de nove anos. 

Assim, apresento no item - "Alfabetizar: sim e não!" o conceito de alfabetização que adoto 

com base, principalmente, em Soares (2004).  

 Trago nesse item a polêmica presente nos documentos que orientaram a 

implementação do E. F. de nove anos, e que mobiliza estudiosos e pesquisadores dessa 

temática sobre se a alfabetização deve ser priorizada ou não no 1º ano, visto que nele 

passaram a ser obrigatoriamente matriculadas as crianças de seis anos de idade. 

 Incluo também nesse item a análise dos depoimentos dos professores do 1º ano 

participantes, que possibilitou a discussão, e permitiu vislumbrar algumas mudanças que esses 

profissionais imprimiram nas suas práticas em relação à alfabetização, a partir do ingresso da 

criança de seis anos em suas turmas. 

 Apresento no item - "Investir no lúdico e na brincadeira" as preocupações dos 

pesquisadores em relação às dificuldades dos professores do 1º ano do E. F. de nove anos — 

ao incluírem em suas práticas mais atividades lúdicas e brincadeiras —, que eles têm 

detectado em suas pesquisas. Ressalto também as orientações contidas nos documentos do 
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âmbito federal e municipal de São Paulo sobre a questão do brincar, expondo a importância 

que delegam a essa faceta da aprendizagem, sobretudo, para as crianças de seis anos.  

 Nesse item os depoentes — sujeitos desta pesquisa —, relataram o seu investimento 

nas atividades lúdicas e nas brincadeiras, descrevendo sua prática e periodicidade. Deixaram 

transparecer suas concepções sobre o brincar e o que ainda precisam aperfeiçoar nessa 

aprendizagem, que é tão significativa para o público que agora atendem.  

 Os dados levantados sobre a ludicidade apontam para mudanças, em diversas 

intensidades, na aplicação dessas atividades por parte dos professores investigados. 

 Nas "Considerações Finais", teço algumas considerações a partir dos elementos 

reunidos por meio, principalmente, das revelações dos depoimentos dos treze professores 

participantes, bem como, das observações assistemáticas realizadas nas escolas visitadas. 

 Nessas considerações, cotejo as descobertas dos pesquisadores que me precederam na 

investigação dessa temática com os dados que obtive. 

 As discussões feitas nesse estudo me permitem afirmar que vêm se constituindo 

mudanças nas práticas dos treze professores de 1º ano entrevistados, a partir dos 

desdobramentos da implementação do E. F. de nove anos e da presença da criança de seis 

anos em suas turmas.  
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2 O ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS 

 

Penso que nenhuma pesquisa científica se realiza descolada da realidade e das 

concepções do seu autor, muito menos no âmbito da Educação. Nessa direção, busco situar o 

tema desta pesquisa, uma particularidade na grande trama da construção do conhecimento, na 

universalidade, me apoiando nas palavras de Harvey (2004): 

 

Recuso a ideia de que tenhamos opção entre particularidade e universalidade em 

nosso modo de pensar e em nossa argumentação. No âmbito de uma dialética 

relacional, as duas se acham sempre internalizadas e implicadas uma na outra. 

(HARVEY, 2004, p.31). 

 

 

 Esse estudo foi balizado pela aplicação de uma política educacional, pois investigou as 

repercussões da implementação do Ensino Fundamental de nove anos sobre as práticas de 

professores do 1º ano da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. A implementação dessa 

política pública no Brasil, e especialmente na RME, se insere num conjunto de ações que 

extrapolam o campo da Educação, e para que seja melhor compreendida, é preciso situá-la em 

uma maior amplitude. Assim, faço no próximo item uma rápida retrospectiva de alguns 

acontecimentos que marcaram a história mundial e do Brasil, a partir das últimas décadas do 

século XX, tendo como foco a Educação.  

 

2.1 O CENÁRIO 

 

Vivemos sob a égide do capital, que tem procurado se rearranjar e conseguir fôlego 

em seu contínuo movimento de expansão, enquanto isso for possível. 

 A crise que se abateu sobre o capital nos anos 1970 do século passado, motivada, 

principalmente, pela elevação do preço do petróleo, tornou mais evidente a queda tendencial 

da taxa de lucros, inerente ao próprio sistema capitalista. Segundo Mészáros (2007), não se 

tratava apenas de mais uma crise cíclica, mas uma crise estrutural, que prenunciava o 

esgotamento gradativo e cada vez mais rápido desse sistema.  

Nos anos 1980 e início dos anos 1990, os governos de Margareth Tatcher, na 

Inglaterra, e de Ronald Reagan, nos Estados Unidos, serviram de inspiração para reformas de 

Estado que ganharam repercussão mundial, conhecidas como reformas neoliberais (MELO, 

2004). 
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Sobretudo a partir dos anos 1990, de acordo com Ball (2004), se desencadearam 

mudanças nos papéis do Estado, do capital, das instituições do setor público e dos cidadãos, 

bem como nas relações entre si. 

Buscando sua perpetuação, o capital estava tentando se reinventar, pois as mudanças 

preconizadas se tratavam, na realidade, de dar uma maior ou menor ênfase aos aspectos que 

sempre foram pertinentes ao sistema do capital. De acordo com Mészáros (2007), tais 

mudanças surgem para corrigir detalhes falhos e favorecer a manutenção das determinações 

estruturais da sociedade como um todo, sem alterar a regra geral, adaptando e reproduzindo os 

fundamentos do sistema do capital, mantendo-o intacto.  

Dentre as mudanças ensejadas — se é que posso nomeá-las desta maneira — destaco:  

a redução dos gastos públicos com as políticas sociais, a desregulamentação da economia e as 

privatizações.  

Essas mudanças, que garantiriam por mais um tempo a continuidade da rentabilidade 

do capital, atingiram a Educação que, mais do que nunca, passou a ser regida a partir de 

pressupostos e prescrições normativas economicistas. Ocorreu um crescente menosprezo 

pelas metas sociais da educação e cada vez mais o mundo dos negócios vem enfocando os 

serviços de educação como uma área em expansão para a obtenção de lucros. Até mesmo as 

instituições do setor público vêm sendo repensadas com a lógica capitalista, visando a 

melhoria de sua eficiência. Tais mudanças na educação são multifacetadas e complexas, 

assumindo características e ritmos locais (BALL, 2004). 

É preciso ter clareza de que essas mudanças abrangeram boa parte do mundo e 

contaram, inclusive, com organismos internacionais para implementá-las. No caso dos países 

considerados periféricos, dentre os quais os da América Latina, a tutoria para essa 

implementação coube principalmente ao Fundo Monetário Internacional (FMI) e ao Banco 

Mundial. No campo educacional, na década de 1990, os organismos internacionais entraram 

em cena em termos organizacionais e pedagógicos, marcados por grandes eventos, assessorias 

técnicas e farta produção documental (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003). 

 Ao se debruçar sobre a produção documental acima citada, Melo (2004) constatou nos 

informes anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI), mudanças no discurso legitimador 

das ações desse organismo internacional para os países em desenvolvimento. A autora 

verificou que deles se depreende que nos anos 1990 ocorreu uma ênfase na supervisão e 

coordenação internacional de ações conjugadas com outros organismos multilaterais e um 
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reforço às ações de diminuição da pobreza. Esta diminuição, segundo Melo (2004), seria 

conseguida através da prioridade à educação primária e à atenção básica de saúde, ainda que 

com um caráter compensatório e de apaziguamento de tensões sociais. A autora salienta que, 

a partir do ano 2000, esses documentos passaram a reconhecer a necessidade de se abordar a 

questão ambiental, e trataram também dos efeitos negativos do crescimento mundial.  

 Nos seus estudos sobre o "Relatório Sobre o Desenvolvimento Mundial", de 1997, do 

Banco Mundial — denominado "O Estado, num mundo em transformação"—, Melo (2004) 

notou que o documento trazia a preocupação dessa instituição em propor a construção de uma 

nova relação entre Estado e Sociedade, visando o século XXI, além de explicitar as 

modificações históricas neoliberais no processo de mundialização do capital. A autora 

acrescenta que aquele Relatório deixava também entrever a preocupação daquela entidade 

com a implantação de suas recomendações, por meio de estratégias de convencimento dos 

países para aceitarem as novas funções, que preconizava para o Estado e o seu fortalecimento 

institucional para realizá-las.  

 Na América Latina, no âmbito específico da educação, foram construídas agendas de 

governo semelhantes nos diversos países da região. Nelas foram propostas metas e objetivos 

de educação nacionais, compatíveis com as exigências de qualidade educacional articuladas 

com um mundo estruturado em torno do conhecimento e das telecomunicações, conforme os 

diagnósticos e estratégias prescritos pelos centros mundiais de financiamento de projetos e 

programas, e que também deveriam ser adequados às propostas dos organismos internacionais 

que se dedicam à educação. Nessa direção, o Estado Nacional continuou intervindo no 

sistema educacional, financiando ações de formação docente e investindo em inovação e 

controle avaliativo (TIRAMONTI, 1997). 

 No Brasil, de acordo com Oliveira, D. et al [s.d.], foi na década de 1970 e início dos 

anos 1980, que ocorreu a ampliação da estrutura educacional no país, notadamente da rede 

pública. Os autores observaram que foi também naquele momento que se sedimentaram traços 

do autoritarismo e verticalismo na sua gestão, que persistem até os dias de hoje. Isto 

contribuiu, segundo Oliveira, D. et al [s.d.], para uma concepção de administração da 

educação como atividade racional e burocrática, que deveria ser dissociada da política.  

 Os anos 1980 foram significativos e, de certa forma, excepcionais para os profissionais 

da educação, que empreenderam lutas pelo seu reconhecimento como trabalhadores e, 

portanto, portadores de direitos, inclusive sindicais. Foi um momento de politização da 
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discussão sobre o trabalho docente, quando buscaram repensar as formas de organização e 

gestão da escola pública. Em decorrência dessas lutas, houve um acúmulo de conquistas no 

tocante à educação das classes trabalhadoras no país. Muitas dessas conquistas foram 

consolidadas pela Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) tais como: o 

reconhecimento da necessidade da ampliação da educação básica e da gestão democrática e de 

direitos dos trabalhadores da educação pública (OLIVEIRA, D. et al [s.d.]). 

 Todavia, não é possível ignorar a influência do Banco Mundial na definição das 

políticas educacionais no Brasil, considerando sua atuação como principal financiador de 

projetos desde 1970. No período caracterizado como das reformas educacionais, nos anos 

1990, sua estratégia de ação priorizou a educação primária, e todos os projetos que financiou 

continham as seguintes medidas, pontuadas por Tommasi (2007, p. 198-199): 

 

[...] a) Providenciar livros didáticos e outros materiais de ensino (livros de leitura, 

jogos e brinquedos pedagógicos) [...]. b) Melhorar as habilidades dos professores em 

técnicas de sala de aula. Os projetos preveem várias formas de capacitação (em sala 

de aula e à distancia), uma capacitação permanente [...]. c) Elevar a capacidade de 

gerenciamento setorial [...]. Nesse quadro, os projetos preveem fortalecer a 

capacidade federal e estadual para implementar o Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (SAEB).  

 

 

 Para Tommasi (2007), o tipo de reforma educacional que estava se impondo no país 

merecia uma análise crítica, visto que era centrado na educação básica, buscava maior 

produtividade, se fundava na descentralização, na autonomia da escola, nos insumos 

pedagógicos e em tecnologias educativas, na introdução dos valores do mercado e, além 

disso, instaurava formas de competição entre as escolas e entre os professores. 

 Em 1990, o Brasil participou da "Conferência Mundial sobre Educação Para Todos", 

que se realizou em Jomtien, na Tailândia, promovida pela Organização das Nações Unidas 

para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), pelo Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF), pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e 

pelo Banco Mundial. Em resposta aos compromissos ali firmados, o Brasil implantou o 

Programa Educação para Todos, por meio do "Plano Decenal de Educação para Todos" 

(BRASIL, 1993). Esse Plano foi elaborado pelo MEC, com o propósito de contemplar num 

prazo de dez anos (1993 a 2003) as recomendações de Jomtien. Dentre as resoluções que dele 

constavam, destaco: 
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1- Satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem das crianças, jovens e adultos, 

provendo-lhes as competências fundamentais requeridas para a plena participação na 

vida econômica, social, política e cultural do País, especialmente as necessidades do 

mundo do trabalho. [...] 3- Ampliar os meios e o alcance da educação básica.[...] 6- 

Incrementar os recursos financeiros para manutenção e para investimentos na 

qualidade da educação básica, conferindo maior eficiência e equidade em sua 

distribuição e aplicação.[...] (BRASIL, 1993, p. 37-40). 

 

 

 O "Plano Decenal de Educação para Todos" (BRASIL, 1993) acabou conquistando um 

consenso nacional, na medida em que recebeu o apoio de entidades que até então faziam 

oposição ao projeto neoliberal de sociedade e educação. Nesse mesmo período, em 1994, o 

MEC conduziu o "Acordo Nacional de Educação para Todos", que se constituiu num marco 

estratégico de consolidação das reformas educacionais neoliberais no país (MELO 2004). 

 Através da Lei 9424/1996 (BRASIL, 1996b) foi criado o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF). Com a 

entrada em vigor do FUNDEF, a partir de 1997, nota-se um progressivo aumento da 

responsabilidade dos municípios pelo atendimento educacional. A rede municipal que, no 

período de 1991 a 1996, atendia cerca de 37% da rede pública, chegou em 2006 a responder 

por 52% das matrículas públicas (PINTO, J., 2007). 

 Segundo Pinto, J. (2007), o FUNDEF, ao atrelar uma parcela dos recursos vinculados 

à educação à matrícula no ensino fundamental regular, induziu um processo de 

municipalização do ensino sem precedentes no Brasil.  

 Contudo, essa mudança no padrão de divisão de responsabilidades, desencadeada pelo 

FUNDEF, pouco contribuiu para aumentar a eficiência de gestão do sistema e menos ainda a 

qualidade do ensino. Pinto. J. (2007, p.880) acrescenta que: 

 

[...] os critérios de decisão foram essencialmente monetários: de um lado, os estados 

querendo reduzir seus alunos, de outro os municípios querendo ampliar suas 

receitas. A preocupação com a qualidade do ensino esteve, em geral, ausente em boa 

parte dos convênios de municipalização [...]. 

 

 

 Saviani (2000, p.39), ao analisar a legislação que regulamentou o FUNDEF, concluiu 

que: 

 

[...] se essas medidas tinham o objetivo meritório de distribuir melhor os recursos 

tendo em vista o financiamento do ensino fundamental, elas limitaram- se, no 

entanto, a regular a aplicação de recursos já vinculados, não prevendo novas fontes 

de recursos e, além disso, reduzindo a participação financeira da União.[...].  
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 Com o advento do FUNDEF, houve a expansão das matrículas e do acesso ao Ensino 

Fundamental, que se consolidou no final dos anos de 1990. Ocorreu um significativo aumento 

da oferta desse nível de ensino pelos municípios pequenos e médios, inclusive os pobres, 

sendo que alguns deles municipalizaram em até 80% esse atendimento, mesmo não tendo 

garantias de que teriam recursos financeiros suficientes e condições pedagógico-educacionais 

de oferecer a todos uma escola pública de qualidade. O valor irrisório estipulado por 

aluno/ano não contemplou o Ensino Fundamental em suas reais necessidades, e ao mesmo 

tempo inviabilizou em diversos municípios, por exemplo, a manutenção dos padrões de 

qualidade e quantidade de programas de Educação Infantil, que vinham apresentando 

resultados satisfatórios. Dentre as sequelas do FUNDEF, ainda se pode agregar a inclusão 

apressada de alunos menores de sete anos no Ensino Fundamental, medida que se disseminou 

nos municípios ávidos por mais recursos financeiros, advindos do valor monetário que cada 

aluno matriculado representava (ARELARO, 2005; SAVIANI, 2000). 

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), sob o nº 9394/1996 

(BRASIL, 1996a), nas suas Disposições Transitórias, instituiu no Art. 87, a "Década da 

Educação", estabelecendo no § 1º o prazo de um ano para a aprovação pelo Congresso 

Nacional do Plano Nacional de Educação (PNE). (MELO, 2004). 

 Dez anos depois de Jomtien, no ano 2000, o Brasil participou do "Fórum Mundial de 

Educação: Educação para Todos", promovido pela UNESCO, em Dakar, no Senegal, onde se 

constatou, entre outras questões, a permanência de déficits educacionais mundiais, 

contabilizados em grandes contingentes de analfabetos absolutos e funcionais
3
. Naquele 

Fórum, com intuito de amenizar tais situações, foram definidos e aprovados objetivos a serem 

atingidos, com os quais o Brasil se comprometeu. Dentre os objetivos firmados, ressalto: 

 

I. expandir e melhorar o cuidado e a educação da criança pequena, especialmente 

das mais vulneráveis e em maior desvantagem. II. assegurar que todas as crianças, 

com ênfase especial nas meninas e nas crianças em circunstâncias difíceis e 

pertencentes a minorias étnicas, tenham acesso à educação primária, obrigatória, 

gratuita e de boa qualidade até o ano 2015 [...] IX. melhorar o status a autoestima e o 

profissionalismo dos professores.[...] (DAKAR, 2001, p. 8-9). 

 

                                                 
3
 Analfabetos absolutos são aqueles que não sabem ler e escrever, já os analfabetos funcionais seriam os que não 

têm o domínio pleno e versátil da leitura e da escrita, ou possuem um nível de habilidades restrito às tarefas mais 

rudimentares pertinentes às sociedades urbanas e letradas (RIBEIRO, 2004). 
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 Mesmo com os consideráveis avanços no acesso à educação obrigatória, resultantes de 

políticas que privilegiaram o Ensino Fundamental, os problemas decorrentes do perfil 

socioeconômico da maioria da população escolar, e dos aspectos qualitativos do ensino, 

inclusive nos dias de hoje, contribuem para tornar persistentes os altos índices do insucesso 

escolar, que por sua vez perpetuam desigualdades sociais e mantém baixo o tempo médio de 

escolaridade do brasileiro. É fato que os sistemas públicos de ensino têm procurado adotar 

políticas e medidas que articulam conhecimentos acumulados sobre os processos de 

aprendizagem, e mudanças na organização e concepção do ensino. O ingresso antecipado da 

criança de seis anos pode ser compreendido nesse conjunto de medidas, com a justificativa de 

que entrando mais cedo, essa criança tem mais tempo para aprender e aumenta suas chances 

de permanência na escola (SANTOS; VIEIRA, 2006). 

 A ampliação do Ensino Fundamental para nove anos, incluindo no primeiro ano a 

criança de seis anos, foi objeto de amplas discussões que mobilizaram diferentes fóruns que 

discutem a Educação no Brasil, como por exemplo: o Conselho Nacional de Secretários de 

Estado da Educação (CONSED) e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 

(UNDIME). Esses e outros fóruns foram convidados pelo MEC e pela Secretaria de Educação 

Básica (SEB) para participar de encontros de caráter regional e nacional, que ocorreram em 

diferentes municípios e estados brasileiros, nos anos de 2003, 2004 e 2005. Os resultados 

desses encontros foram apresentados nas publicações do MEC/SEB: "Ampliação do Ensino 

Fundamental de nove anos - 1º Relatório do Programa" (BRASIL, 2004b); "Ampliação do 

Ensino Fundamental de nove anos - 2º Relatório do Programa" (BRASIL, 2005e) e 

"Ampliação do Ensino Fundamental de nove anos - 3º Relatório do Programa" (BRASIL, 

2006b), respectivamente.  

 A comunidade acadêmica também contribuiu para o debate sobre a ampliação do 

Ensino Fundamental para nove anos e a entrada da criança de seis anos nesta etapa de 

escolarização, inclusive, levando suas reflexões e seus textos para as reuniões anuais da 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), através dos seus 

Grupos de Trabalho (GT), como a 29ª de 2006 e a 30ª de 2007.  

 Os documentos elaborados pelo MEC/SEB constituem importantes fontes para quem 

estuda a implementação do Ensino Fundamental de nove anos no Brasil. Além disso, 

subsidiaram os administradores e gestores educacionais responsáveis pela implementação, tais 
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como: "Ensino Fundamental de nove anos - Orientações Gerais" (BRASIL, 2004a) e "Ensino 

Fundamental de nove anos: passo a passo do processo de implantação" (BRASIL, 2009b). 

 Esses documentos destacam como um dos principais objetivos do MEC/SEB para o 

Ensino Fundamental de nove anos, o de garantir que as crianças permaneçam mais tempo na 

escola, ingressando obrigatoriamente aos seis anos de idade, para lhes possibilitar mais 

oportunidades de aprendizado. Tal objetivo pretende atingir, segundo os documentos acima, 

principalmente as crianças das camadas populares, posto que as das demais camadas sociais já 

têm pleno acesso à Educação Infantil, em idade até mesmo inferior aos seis anos 

preconizados.  

 Cumpre ressaltar que boa parte da discussão nacional sobre a implantação do E. F. de 

nove anos teve como motivação principal a busca por alternativas de recursos financeiros, que 

se mostravam insuficientes. Era preciso atentar para o fato de que o FUNDEF teria sua 

vigência expirada, em 2006, e que a nova proposta de Emenda Constitucional, já 

encaminhada pelo governo federal para substituí-lo — o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação e Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) —, 

apesar de incorporar no novo fundo as diferentes etapas e modalidades de ensino da educação 

básica, não surtiria os mesmos efeitos do primeiro fundo nas prefeituras (ARELARO, 2005). 

 Pinto, J. (2007) constatou em seus estudos que o FUNDEF propiciou valores por aluno 

muito reduzidos, mas quando se considera o valor médio por aluno, a tendência com o 

FUNDEB é haver uma diminuição perante o valor que o FUNDEF propiciava. O autor 

acrescenta: "Isso se explica porque, mesmo considerando que o FUNDEB envolverá recursos 

totais 43% superiores àqueles abrangidos pelo FUNDEF, tomando por base o ano de 2006, o 

número de alunos atingidos pelo novo fundo será 61% superior" (PINTO, J., 2007, p. 886). 

 Arelaro (2005) e Pinto, J. (2007) expõem as preocupações com o financiamento da 

Educação Básica
4
, que são comungadas por muitos pesquisadores e estudiosos do tema. Os 

valores praticados por aluno/ano tanto pelo FUNDEF, quanto pelo FUNDEB, não têm sido 

suficientes para assegurar um ensino de qualidade. Nessa perspectiva, a ampliação do E. F. 

para nove anos, ao incluir a criança de seis anos no 1º ano com a intenção de oferecer-lhes 

maiores oportunidades de aprendizado, pode ter seus objetivos comprometidos. 

                                                 
4 Educação Básica corresponde no Brasil à Educação Infantil, ao Ensino Fundamental e ao Ensino Médio. Portal 

do MEC: < http://portal.mec.gov.br/>.  Acesso em: 16 abr. 2013. 
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 Diante desse cenário, é possível constatar que a ampliação do Ensino Fundamental 

para nove anos, embora implantada no Brasil apenas em 2006, é tributária das reformas 

educacionais da década de 1990. Identificam-se naquele contexto, as influências que gestaram 

a política de ampliação do Ensino Fundamental para nove anos, a partir dos acordos firmados 

entre os governos brasileiros e os organismos multilaterais, e a política de financiamento 

adotada (FUNDEF), que fortaleceu a importância estratégica atribuída ao Ensino 

Fundamental. 

 Para melhor compreender a trajetória da implementação do Ensino Fundamental de 

nove anos, particularmente, na Rede Municipal de Ensino de São Paulo, faço no item 

seguinte, uma incursão pela legislação nos âmbitos federal, estadual e municipal, traçando 

uma linha do tempo, além de examinar outros documentos pertinentes a essa política 

educacional. 

 

2.2 A LEGISLAÇÃO E OS DOCUMENTOS 

 

 O ingresso obrigatório da criança de seis anos no Ensino Fundamental constituiu um 

desafio para a organização dos estabelecimentos de ensino, resultante da ampliação do Ensino 

Fundamental para nove anos. Para tentar dimensionar esse desafio, verifiquei primeiramente 

na legislação a partir de quando haveria a possibilidade da criança de seis anos ser, 

regularmente, matriculada no correspondente ao atual Ensino Fundamental nos 

estabelecimentos de ensino do país. Analisei também outros aspectos pertinentes ao objeto de 

pesquisa, concomitantemente e em continuidade, presentes na legislação e nos documentos 

oficiais aqui elencados. 

Iniciei a pesquisa pela primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), a Lei nº. 4.024/1961 (BRASIL, 1961), que sofreu uma reforma significativa em 1971 

com a Lei nº. 5692/1971 (BRASIL, 1971). 

 A Lei 5692/1971 (BRASIL, 1971) ampliou a escolaridade obrigatória brasileira de 

quatro para oito anos, unindo primário e ginásio num único nível, que passou a ser chamado 

de Ensino de 1º grau — para crianças de sete a quatorze anos de idade. Analisando seu 

Capítulo II, Art.19 §1º, observei que pela primeira vez a legislação citou a possibilidade de 

matrícula para a criança com idade inferior a sete anos. 
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O direito à educação foi reafirmado e regulamentado pela nova LDB, Lei nº. 

9394/1996 (BRASIL, 1996a). Essa lei tornou obrigatória a matrícula da criança de sete anos 

de idade no Ensino Fundamental, tendo esse nível de ensino a duração mínima de oito anos. 

Nas Disposições Transitórias, o § 3º do Art..87, menciona claramente a possibilidade da 

matrícula da criança de seis anos de idade, nesse nível de ensino, bem como, as condições 

necessárias para que isso ocorresse: 

 

§ 3º Cada Município e, supletivamente, o Estado e a União, deverá:  

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

a partir dos seis anos, no ensino fundamental;  

II.matricular todos os educandos a partir dos seis anos de idade, no ensino 

fundamental, atendidas as seguintes condições no âmbito de cada sistema de ensino:  

a) plena observância das condições de oferta fixadas por esta Lei, no caso de todas 

as redes escolares;  

b) atingimento de taxa líquida de escolarização de pelo menos 95% (noventa e cinco 

por cento) da faixa etária de sete a catorze anos, no caso das redes escolares 

públicas; e  

c) não redução média de recursos por aluno do ensino fundamental na respectiva 

rede pública , resultante da incorporação dos aluno de seis anos de idade. (BRASIL, 

1996a). 

 
 

 Outro ponto a se considerar foi a ampliação da escolaridade obrigatória, a Lei nº. 

9.394/1996 (BRASIL, 1996a), que, ao estabelecer no Artigo 32 a duração mínima de oito 

anos para o Ensino fundamental, abriu um precedente, uma vez que determinou apenas o 

mínimo de anos para esse nível de ensino. 

O que as leis anteriores sinalizavam se tornou uma meta quando foi sancionada a Lei 

nº. 10.172/2001 (BRASIL, 2001), que aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE). Esse 

Plano, com vigência prevista para dez anos, traçou objetivos e metas para todos os níveis de 

ensino, porém, atentei apenas aos pertinentes ao Ensino Fundamental. Dentre as mudanças 

projetadas para esse nível, enfatizo sua ampliação de oito para nove anos de duração e a 

matrícula obrigatória das crianças aos seis anos de idade. 

 A Lei nº.11.114/2005 (BRASIL, 2005a) estabeleceu a obrigatoriedade da matrícula 

das crianças de seis anos de idade no Ensino Fundamental, conforme segue: 

 

Art. 1o Os arts. 6o, 30, 32 e 87 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passam 

a vigorar com a seguinte redação: ―Art. 6 o. É dever dos pais ou responsáveis efetuar 

a matrícula dos menores, a partir dos seis anos de idade, no ensino fundamental. 

(NR). (BRASIL,2005a). 
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No Parecer CNE nº. 6/2005 (BRASIL, 2005b), o Conselho Nacional de Educação 

(CNE) assumiu o propósito de ampliação da escolaridade obrigatória e a classificou como 

política afirmativa, explicitando o que definia como tal: 

 

As experiências que se afiguram como políticas afirmativas - melhoria da qualidade 

da educação e oferta de condições educacionais para a equidade – merecem ser 

estimuladas e acompanhadas por procedimentos avaliativos apropriados.  

A ampliação do Ensino Fundamental obrigatório para 9 (nove) anos, a partir dos 6 

(seis) anos de idade, para todos os brasileiros é, portanto, uma política afirmativa 

que requer de todas as escolas e todos os educadores compromisso com a elaboração 

de um novo projeto político-pedagógico para o Ensino Fundamental, bem como para 

o consequente redimensionamento da Educação Infantil [...]. (BRASIL, 2005b). 

 

 
 No Parecer (BRASIL, 2005b) acima, as escolas e os educadores foram chamados a 

redimensionar a Educação Infantil e a rever o Ensino Fundamental. Esse Parecer (BRASIL, 

2005b) ainda apresentou um Projeto de resolução, que definia normas nacionais para a 

ampliação do Ensino Fundamental, determinava a antecipação da matrícula aos seis anos de 

idade, associada à ampliação, e dividia o Ensino Fundamental em anos iniciais e anos finais, 

de acordo com o quadro abaixo. 

 

 QUADRO 1— Etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental de nove anos 

Etapa de ensino Faixa etária prevista Duração 

Educação Infantil 

Creche 

Pré-escola 

até 5 anos de idade 

até 3 anos de idade 

4 e 5 anos de idade 

 
 

Ensino Fundamental 

Anos iniciais 

Anos finais 

até 14 anos de idade 

de 6 a 10 ano de idade 

de 11 a 14 anos de idade 

 

9 anos 

5 anos 

4 anos 

 

     Fonte: BRASIL, 2005b. Parecer CNE nº. 6/2005.  

 

O Projeto citado no Parecer CNE nº. 6/2005 (BRASIL, 2005b) foi aprovado na íntegra 

em 03 de agosto de 2005, com a Resolução do CNE nº3/2005 (BRASIL, 2005c).  

A Lei nº11.274/2006 (BRASIL, 2006a) finalmente ampliou a escolaridade obrigatória 

brasileira de oito para nove anos no Ensino Fundamental, estabelecendo em seu Art. 5º, que 

os municípios, os estados e o Distrito Federal teriam prazo até 2010 para implementá-la. 

A promulgação da Emenda Constitucional nº. 53 (BRASIL, 2006c), mediante a nova 

redação dada ao inciso IV do artigo 208 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL,1988), 
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alterou a idade máxima prevista para o atendimento na Educação Infantil, fixando-a em até os 

cinco anos de idade. Assim, se encerraram eventuais dúvidas que pudessem existir quanto à 

aplicabilidade da Lei Federal nº 11.114/2005 (BRASIL, 2005a), deixando claro que a criança 

de seis anos deveria ser mesmo matriculada no Ensino Fundamental.  

Tendo por base a Emenda Constitucional nº. 53 (BRASIL, 2006c) e as deliberações do 

CNE, a distribuição dos alunos por faixa etária na Educação Infantil e nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, foi detalhada no item 1.4 do Relatório contido na Deliberação CEE nº. 

73/2008 (SÃO PAULO, 2008), do Conselho Estadual de Educação (CEE), conforme o 

quadro: 

 

QUADRO 2 — Distribuição dos alunos por faixa etária na Educação Infantil e nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental de nove anos 

Idade Denominação Correspondente 

4 anos 1ª Fase da Pré-Escola 

5 anos 2ª Fase da Pré-Escola 

6 anos 1º Ano do Ensino Fundamental 

7 anos 2º Ano do Ensino Fundamental 

8 anos 3º Ano do Ensino Fundamental 

9 anos 4º Ano do Ensino Fundamental 

10 anos 5º Ano do Ensino Fundamental 

Fonte: SÃO PAULO, 2008. Deliberação CEE nº 73/2008. 

 

O Parecer do CNE/ Câmara de Educação Básica (CEB) nº. 04/2008 (BRASIL, 2008), 

trouxe orientações específicas sobre os três anos iniciais do Ensino Fundamental de nove 

anos, dentre as quais saliento: 

 o 1º ano seria agora parte integrante de um ciclo de três anos, denominado 

"ciclo da infância", que deveria ser tratado como um bloco pedagógico ou ciclo 

sequencial de ensino; 

 a necessidade de uma ação pedagógica voltada para este período destinado 

primordialmente à alfabetização;  

 em relação à avaliação dos alunos deste "bloco", recomendou de forma 

veemente, que fosse processual, participativa, formativa, cumulativa e diagnóstica. 

(BRASIL, 2008). 
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Para traçar a trajetória da implantação do Ensino Fundamental de nove anos no Estado 

de São Paulo, reproduzo a seguir um quadro que contém dados sintetizados da legislação a ela 

pertinentes, apresentado por Klein (2011):  

QUADRO 3 — Documentos do Conselho Estadual de Educação de São Paulo sobre o  

Ensino Fundamental de nove anos 

 
Fonte: KLEIN (2011, p.83). 



36 

 

No Estado de São Paulo, o Ensino Fundamental de nove anos, foi regulamentado pela 

Deliberação CEE nº. 73/2008 (SÃO PAULO, 2008). O CEE, nessa Deliberação, explicita que 

o Município de São Paulo poderia elaborar uma normatização própria, por contar com um 

Conselho Municipal de Educação (CME). Portanto, nesse município, a implementação do 

Ensino Fundamental de nove anos se daria de forma autônoma, embora mantivesse vínculos 

com a regulamentação estadual, ambas submetidas à legislação federal, como estipula o 

Artigo 1º da referida Deliberação CEE nº. 73/2008 (SÃO PAULO, 2008): 

 

Art. 1º - A presente Deliberação regulamenta a implementação do Ensino 

Fundamental de 9 Anos, no Sistema Estadual de Ensino e, observado o regime de 

colaboração, nos sistemas municipais de ensino do Estado de São Paulo. 

Parágrafo único - Excetua-se do caput o Município de São Paulo, que terá normas 

específicas como resultado dos estudos que vêm sendo realizados conjuntamente 

pelos sistemas municipal e estadual de ensino.  

 

 

Ressaltando que, de acordo com Klein (2011), o município de São Paulo já havia 

emitido legislação pertinente ao Ensino Fundamental de nove anos, entre os anos de 1998 e 

1999, conforme o quadro mostra: 

 

QUADRO 4 — Normatizações e Orientações do município de São Paulo sobre o 

Ensino Fundamental de nove anos 1998/1999 
Documento  Data Assunto Principal Temas Abordados 

Decreto nº 

37.621 

08/09/1998 Cria o Programa de Ensino 

Fundamental com duração de 

nove anos 

Ampliação da oferta de vagas; Ajustamento 

pedagógico; Integração das etapas da EI e EF 

Parecer CME 

nº 08/1998 

01/10/1998 Programa de Ensino Fundamental 

com duração de nove anos 

Atendimento da demanda; fundamentação 

psicopedagógica para implementação do 

programa; Aprova a iniciativa do Programa 

Portaria SME 

nº 1.202/1999 

14/01/1999 Implantação progressiva do EF 

com duração de 9 anos 

Prioridades de atendimento; Professores 

responsáveis pelo atendimento do 1º ano 

Fonte: KLEIN (2011, p. 98). 

 

Segundo Klein (2011), esta primeira tentativa de implantação se deu durante o 

governo do então Prefeito do Município, Celso Pitta, mas não foi possível encontrar outros 

documentos que mencionassem a continuidade do processo e nem explicassem as razões do 

seu encerramento. O certo é que a proposta foi abandonada naquele momento e só retomada 

mais recentemente. 
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No município de São Paulo, o E. F. de nove anos foi regulamentado pela Deliberação 

CME nº. 03/2006, publicada pela Portaria SME nº2929/2008 (PMSP, 2008), tal como segue: 

 

Art. 2º - O sistema municipal de ensino deverá implantar, em regime de colaboração 

com o sistema estadual de ensino, até o ano de 2010, o ensino fundamental 9 anos de 

duração, com matrícula e frequência obrigatória a partir dos 6 anos de idade 

completos ou a completar até o início do ano letivo, mediante a garantia de 

igualdade de acesso a um ensino de qualidade, de efetiva permanência dos 

estudantes na escola e de universalização dessa etapa de ensino. 

Parágrafo único - O estudante com 7 anos completos ou mais, que tenha ou não 

frequentado a educação infantil, poderá ser matriculado na série adequada, 

consideradas suas experiências e seu desenvolvimento, mediante avaliação da 

escola. 

 

 
 A Deliberação CME nº 03/2006 (PMSP, 2008) explicitava a articulação com o sistema 

estadual de ensino, além da preocupação com as crianças de sete anos que ainda não tivessem 

tido acesso à escola. No seu Artigo 4º, dispôs sobre um Projeto Municipal de implantação do 

Ensino fundamental de nove anos, que seria elaborado durante um período identificado como 

de transição, de 2007 a 2009. O Projeto deveria ser fruto de um amplo processo de divulgação 

e discussão com a comunidade escolar e respeitar as recomendações contidas na Indicação 

CME nº 07/2006. 

 Nessa Indicação, também publicada pela Portaria SME nº 2929/2008 (PMSP, 2008), 

constavam diversas recomendações que denotavam o cuidado do Conselho com a maneira 

pela qual se realizaria a implantação do ensino fundamental de nove anos nas escolas da Rede 

Municipal de Ensino, sobretudo no período de transição, como se vê no trecho a seguir: 

 

[...] É um momento de desafio para que a escola, valendo-se da autonomia prevista 

em lei, elabore um projeto pedagógico que contemple a concepção de infância, 

especificamente da criança de 6 anos, enquanto sujeito social e histórico. 

Enfim, é um período que sugere a necessidade de se cuidar para que a expansão do 

ensino fundamental, organizado em 09 anos, não se reduza apenas à criação de um 

ano a mais, com as mesmas características da primeira série do ensino fundamental 

de matriz curricular organizada em 08 séries, nem à simples transposição dos 

objetivos e concepções da última etapa da educação infantil. Esta é, aliás, uma das 

principais razões que justificam o período de transição, que pode se tornar um 

momento histórico importante para análise das diferentes concepções que tratam da 

pedagogia da criança, do adolescente, do jovem e do adulto [...]. (PMSP, 2008). 

 

 

O "Projeto de implantação do Ensino Fundamental de nove anos de duração na Rede 

Municipal de Ensino de São Paulo" foi apreciado pelo Parecer CME nº 143/2009 (PMSP, 

2009a). O Projeto estabelecia as metas, os objetivos e as diversas estratégias para a 
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implantação, com data limite de 2010. Destaco nos objetivos desse Projeto, o propósito de 

estabelecer orientações curriculares e didáticas, e promover formação continuada para 

professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

A efetiva implantação do Ensino Fundamental de nove anos só ocorreu no sistema de 

ensino municipal de São Paulo a partir de 2010, e os procedimentos que a orientaram foram 

dispostos na Portaria SME nº. 5.285/2009 (PMSP, 2009b). Esta Portaria determinava que a 

implantação seria de forma progressiva, ano a ano, sendo que, no ano de 2010, haveria duas 

modalidades de classes para abrigar os alunos que ingressavam nas escolas da RME, definidas 

nos seguintes parágrafos do seu Artigo 2º: 

 

Art. 2º - [...] I – as classes do 1º ano do Ciclo I do Ensino Fundamental para os 

alunos que completarão 6 (seis) anos até o início do ano letivo.  

II – as classes do 2º ano Ciclo I do Ensino Fundamental, exclusivamente, para os 

alunos egressos da Educação Infantil, nascidos nos meses de janeiro e fevereiro de 

2003, que completarão 7 (sete) anos até o início do ano letivo [...]. (PMSP, 2009b). 

 

 

 A Portaria SME nº. 5.285/2009 (PMSP, 2009b) especificava no seu Artigo 3º a forma 

de distribuição dos nove anos de escolaridade: 

 

Art. 3º - O Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, destinado a crianças a partir dos 6 

(seis) anos de idade, completos ou a completar até o início do ano letivo, será 

subdividido em dois Ciclos de aprendizagem e desenvolvimento na seguinte 

conformidade: 

- Ciclo I – correspondendo aos cinco anos iniciais do Ensino Fundamental; 

- Ciclo II – correspondendo aos quatro anos finais do Ensino Fundamental.  

(PMSP, 2009b). 

 

 

Outro aspecto relevante que essa Portaria (PMSP, 2009b) abordava, era a coexistência 

das duas modalidades de Ensino Fundamental, ou seja, o de oito anos de duração e o de nove 

anos de duração, conforme seu Anexo Único:  
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QUADRO 5 — Anexo Único-Período de Transição 

 
Fonte: PMSP, 2009b. Portaria SME nº 5.285/2009.  

 

 

O Parecer CNE/CEB nº. 22/2009 (BRASIL, 2010a) traçou as Diretrizes Operacionais 

para a implantação do Ensino fundamental de nove anos para a todo o país, e a Resolução 

CNE/CEB nº 1/2010 (BRASIL, 2010b) delineou alguns pontos mais específicos das 

Diretrizes Operacionais, dos quais ressalto: 

 

Art. 1º Os entes federados, as escolas e as famílias devem garantir o atendimento do 

direito público subjetivo das crianças com 6 (seis) anos de idade, matriculando-as e 

mantendo-as em escolas de Ensino Fundamental, nos termos da Lei nº. 11.274/2006. 

Art. 2º Para o ingresso no primeiro ano do Ensino Fundamental, a criança deverá ter 

6 (seis) anos de idade completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a 

matrícula. 

Art. 3º As crianças que completarem 6 (seis) anos de idade após a data definida no 

artigo 2º deverão ser matriculadas na Pré-Escola [...]. (BRASIL, 2010b).  

 

 

 Apesar da Resolução (BRASIL, 2010b) acima ter determinado a data de corte — 31 

de março — para o ingresso da criança no Ensino Fundamental, e ter sido reiterada pela 

Resolução CNE/CEB nº 7/2010 (BRASIL, 2010d), o Estado de São Paulo, através da 

Deliberação do CEE nº 73/2008 (SÃO PAULO, 2008), havia fixado a data-limite em 30 de 

junho e a manteve. 

 O CEE permitiu ao Município de São Paulo uma postura diferenciada em relação à sua 

própria data-limite, sendo assim, a RME seguiu a data prescrita pela Resolução CNE/CEB nº 

7/2010 (BRASIL, 2010d), de acordo com a Portaria Conjunta SEE/SME nº 01/ 2011 (PMSP, 

2011a): 
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9. O cadastramento dos alunos demandantes de vaga no ensino fundamental de 

série/ano, da rede pública, obedecerá aos seguintes critérios:  

 * Para ingresso no ensino fundamental, crianças que já completaram ou 

completarão 6 (seis) anos de idade até 31/3/2012 [...]. (PMSP, 2011a). 

 

 Para o ano de 2012, a Portaria SME nº 5.033/2011 (PMSP, 2011c) reiterou o que foi 

estabelecido pela Portaria Conjunta SEE/SME nº 01/2011(PMSP, 2011a), ―Art. 31 - Para 

ingresso no Ensino Fundamental, as crianças deverão ter a idade mínima de 6 (seis) anos, 

completos ou a completar até 31/03/2012, conforme disposto na Resolução CNE/CEB nº 1, de 

14/01/10.‖ (PMSP, 2011c). 

A partir de 2010, a presença da criança de seis anos no 1º ano das Escolas Municipais 

de Ensino Fundamental (EMEF) de São Paulo, foi oficializada pela legislação e respaldada 

por diversos documentos, que orientam os profissionais que devem lidar com esse novo 

público, como por exemplo, os documentos elaborados pelo MEC/SEB (BRASIL, 2004a; 

BRASIL, 2007; BRASIL, 2009b). Esses documentos explicitam que o foco do primeiro ano 

seja o de se constituir numa possibilidade para qualificar o ensino e a aprendizagem dos 

conteúdos da alfabetização e do letramento, mas que também assegure o estudo das diversas 

expressões e de todas as áreas do conhecimento. Para tanto, esses documentos defendem que 

as experiências, saberes e conhecimentos construídos na Educação Infantil, sobre a criança de 

seis anos, devem servir de parâmetro para as práticas e as intervenções pedagógicas, que se 

pretendem construir com elas no novo Ensino Fundamental.  

Tenho clareza de que mudanças educacionais de tal amplitude não se efetivam 

simplesmente por meio de legislações ou pela elaboração e divulgação de documentos por 

órgãos superiores, elas necessitam da concretude que os sistemas de ensino, as redes de 

ensino, as escolas e as salas de aula lhes conferem. 

Após a exposição do cenário, e da incursão pela legislação e documentos pertinentes 

ao Ensino Fundamental de nove anos, tendo o 1º ano como foco, apresento no próximo 

capítulo, o percurso metodológico desse estudo, o lócus e os sujeitos da pesquisa. 
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3 A PESQUISA E SEUS DESDOBRAMENTOS 

 

 As palavras de Duarte (2002) me fizeram ver que fazer uma pesquisa no âmbito da 

Educação, de alguma forma, equivale a empreender uma longa viagem, vasculhando lugares 

muitas vezes visitados, onde não encontramos nada de absolutamente original, buscando, 

porém, um modo diferente de olhar e pensar aquelas realidades, a partir de experiências e 

apropriações de conhecimentos bastante pessoais.  

 Estas considerações são úteis aos que, como eu, sempre trabalharam na Educação, e se 

propõem a investigar escolas e professores, instituições, e profissionais com os quais 

conviveram uma vida inteira. Elas também nos alertam para um cuidado redobrado quanto ao 

rigor científico de nossas observações, pois é grande a tentação de agregarmos, de forma 

excessiva — já que é impossível anulá-las —, as impressões e opiniões formadas que 

carregamos conosco sobre essas instituições e seus agentes ao estudá-las. 

 

3.1 A METODOLOGIA  

 

 No desenvolvimento dessa pesquisa qualitativa, fiz uso dos seguintes procedimentos 

metodológicos: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, de entrevista e análise de dados. 

 Realizei a pesquisa bibliográfica com maior ênfase no período inicial do processo de 

construção desse estudo, todavia, esse procedimento teve continuidade durante todo o 

percurso da pesquisa. Pesquisei periódicos da área de educação, teses e dissertações 

defendidas em programas de Pós-graduação em Educação, textos publicados em eventos 

científicos — tais como as reuniões da ANPED —, e livros, sempre com o intuito de 

aprofundar conhecimentos produzidos sobre o tema da pesquisa e construir o quadro teórico 

do estudo para fundamentar as sua etapas e a análise dos dados obtidos. 

 Empreendi a pesquisa documental por meio da localização, reunião e seleção das 

fontes documentais, ou seja, da legislação federal, estadual e municipal de São Paulo, bem 

como, das orientações elaboradas pelo MEC, para implementação do E. F. de nove anos, além 

das elaboradas pela SME de São Paulo.  

 Conforme Bardin (2004), o objetivo da análise documental é a representação 

condensada da informação para consulta e armazenagem, enquanto que o objetivo da análise 

de conteúdo é o tratamento do conteúdo e expressão das mensagens com o propósito de 
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evidenciar os indicadores que permitam inferir sobre outra realidade para além das mensagens 

em si. 

 Os documentos foram investigados com a perspectiva da análise de conteúdo, na 

medida em que procurei evidenciar os indicadores neles contidos de modo a auxiliar a 

compreensão da problemática desse estudo.  

 A principal técnica de coleta de dados utilizada foi a entrevista semiestruturada. 

Observações assistemáticas foram empregadas na descrição do contexto escolar pesquisado. 

Além disso, a análise dos dados procurou ser coerente com as características da abordagem 

qualitativa. 

 A partir dos estudos de Severino (2008), optar pela pesquisa qualitativa possibilita 

adentrar por caminhos que sinalizam diversos sentidos, abrangendo além da objetividade, a 

subjetividade no campo da educação e das políticas públicas. Esta modalidade de pesquisa se 

constitui em um desafio para o pesquisador, visto que escolhê-la implica em refletir e 

dimensionar o trabalho "pessoal, autônomo, criativo e rigoroso" (SEVERINO, 2008, p. 214). 

 Sobre a pesquisa qualitativa, complementa Minayo (1999, p. 21): 

 

 [...] a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, 

nas ciências sociais, com o nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou 

seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis.  

 

 A pesquisa qualitativa é uma modalidade de pesquisa na qual os fenômenos estudados 

pelo investigador só podem ser compreendidos sob uma perspectiva que leve em consideração 

os componentes de uma dada situação, em suas interações e influências recíprocas. Assim, no 

processo de investigação qualitativa, a imersão do pesquisador no contexto é valorizada, bem 

como sua interação com os participantes, procurando apreender o significado por eles 

atribuídos aos fenômenos estudados. O pesquisador é o principal instrumento de observação, 

seleção, coordenação e interpretação de uma pesquisa qualitativa. Portanto, o pesquisador 

deverá dar preferência às técnicas que empreguem diretamente os seus sentidos, falando com 

as pessoas, observando seu comportamento, e etc. (ALVES, 1991). 

 Com esta orientação, privilegiei como técnica de coleta de dados, a entrevista 

semiestruturada, que possibilita obter uma boa quantidade de informações sobre determinado 

tema, segundo a visão do entrevistado, e também um maior detalhamento do assunto em 
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questão. O pesquisador elabora previamente um roteiro de entrevista e pode, no momento que 

achar oportuno, dirigir a discussão para o assunto que o interessa, fazendo perguntas 

adicionais para esclarecer questões ou ajudar a recompor o contexto da entrevista, caso o 

entrevistado tenha se desviado do tema, porém, sempre deve buscar manter o clima de uma 

conversa informal. Esta técnica apresenta, inclusive, a vantagem de reunir uma boa amostra 

de sujeitos, pois é comum as pessoas aceitarem participar de entrevistas. Outra vantagem é a 

maior elasticidade quanto à duração, permitindo uma cobertura mais profunda sobre 

determinados assuntos. Além disso, a interação entre o entrevistador e o entrevistado favorece 

respostas mais espontâneas (BONI; QUARESMA, 2005). 

 Pude constatar na prática a maioria das vantagens apontadas pelas autoras acima, pois 

não tive muita dificuldade em conseguir a colaboração dos professores que entrevistei. 

Consegui atingir uma interação bastante satisfatória durante os depoimentos, o que me 

permitiu estabelecer um canal de comunicação com os interlocutores, que extrapolou o 

momento da entrevista e propiciou um retorno razoavelmente rápido, quando, por exemplo, 

lhes encaminhei as transcrições para apreciação e aprovação. 

 Com base em Boni e Quaresma (2005), elaborei previamente o Roteiro da Entrevista 

(ANEXO A) que utilizei, procurando garantir ao entrevistado liberdade para discorrer sobre o 

tema proposto. Ao mesmo tempo, conduzi as entrevistas de maneira a manter um contexto 

muito semelhante ao de uma conversa informal, como as autoras recomendaram. 

  Boni e Quaresma (2005) ressaltam que a situação em que é realizada a entrevista 

contribui muito para o seu sucesso, e também que o entrevistador deve transmitir, acima de 

tudo, confiança ao entrevistado. Para atender a esse último requisito, me comprometi com as 

escolas e com os professores em manter sua identificação em sigilo, através, inclusive, de 

termos de compromisso. 

 Busquei tranquilizar os professores sobre outro fator que poderia causar inibição ou 

constrangimento, a presença do gravador, pois fiz uso desse equipamento para registro de suas 

falas. Expliquei que o depoimento colhido seria transcrito, que teriam acesso à transcrição, 

para atestar sua fidelidade, que poderiam corrigi-la, se assim julgassem necessário, e que 

somente mediante sua aprovação a mesma viria a fazer parte do trabalho. 

 Nas análises e na descrição de alguns aspectos das onze escolas visitadas, empreguei a 

observação assistemática, que é considerada também uma forma de coletar dados e 

informações sobre determinados aspectos da realidade (BONI; QUARESMA, 2005). Segundo 
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essas autoras, nessa técnica, o pesquisador procura recolher e registrar os fatos da realidade 

sem técnicas especiais, sem planejamento ou controle. Assim, anotações de alguns dados 

julgados relevantes das escolas, bem como, observações complementares, fizeram parte desse 

estudo. 

 Empreguei a análise de dados em todas as etapas desse estudo, porém esse 

procedimento metodológico foi utilizado de forma mais sistematizada ao final da etapa de 

obtenção de dados, momento em que foi realizada a classificação e a organização, com a 

finalidade de estabelecer relações que possibilitassem interpretações para a realidade 

pesquisada. A análise dos dados procurou ser coerente às características da abordagem 

qualitativa da pesquisa e se pautou pela interpretação do pesquisador do dialogo estabelecido 

com os entrevistados, à luz do referencial teórico utilizado. 

 No próximo item faço um brevíssimo histórico da Rede Municipal de Ensino de São 

Paulo, lócus desta investigação, e trago alguns dados sobre a RME, referentes ao ano de 2012, 

que considero relevantes para esse estudo. 

 

3.2 A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO PAULO 

 

  Em 1956, foi fundada a primeira escola de ensino primário da Rede Municipal de 

Ensino de São Paulo — o "Grupo Municipal de Ensino Primário do Jaçanã". Até então, o 

município oferecia apenas para uma minúscula parcela da população o equivalente à 

Educação Infantil, gerenciando os Parques Infantis, enquanto celebrava convênios com o 

Estado, para que esse se responsabilizasse pelo ensino primário. Foram criados, também no 

ano de 1956, os cem primeiros cargos de professores primários (ROGERIO, 2008).  

 Segundo Rogerio (2008), ainda na década de1950, a Rede passou a oferecer o curso 

ginasial e, em 1968, já contava com oito anos para os estudos básicos, se antecipando à Lei nº 

5692/1971 (BRASIL, 1971), que implantaria o Ensino Fundamental de oito anos. 

 A RME foi crescendo com o ritmo vertiginoso das transformações da metrópole, e em 

pouco mais de cinquenta anos se tornou gigante e complexa. Em 2012, ela se configurava 

como uma das maiores redes de ensino do país, como pode ser constatado pelos dados 

contidos no quadro adiante: 
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QUADRO 6 — Escolas da Rede Municipal de Ensino de São Paulo em 2012 

 

 

TIPOS DE ESCOLAS TOTAL 

Centro de Convivência Infantil - CCI / Centro Infantil de Proteção à Saúde - CIPS   17 

Centros de Educação e Cultura Indígena - CECI       3 

Centro de Educação Infantil - CEI DIRET 313 

Centro de Educação Infantil- Indireto - CEI INDIR 366 

Centro Educacional Unificado - CEU      46 

Centro Educacional Unificado - Centro de Educação Infantil - CEU CEI    47 

Centro Educacional Unificado - Escola Municipal de Ensino Fundamental - CEU EMEF   53 

Centro Educacional Unificado - Escola Municipal de Educação Infantil - CEU EMEI   54 

Centro Integrado de Jovens e Adultos - CIEJA      15 

Centro Municipal de Capacitação e Treinamento - CMCT       3 

Creche Particular Conveniada - CR.P.CONV  938 

Diretoria Regional de Educação - DRE 13 

Escolas Municipais de Educação Bilíngue para Surdos - EMEBS      6 

Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF       492 

Escola Municipal de Ensino Fundamental  e Médio - EMEFM      8 

Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI       468 

Movimento de Alfabetização -  MOVA       453 

TOTAL 3295 

 
 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

- CIPS: localizados dentro de Hospitais. 

- CEI INDIR: convênio com Entidades para atendimento à Educação Infantil, utilizam prédios 

municipais. 

- CMCT: atendem jovens e adolescentes, mesmo sem vínculo com a RME, com cursos preparatórios 

para o trabalho. 

- CR.P: convênio com Entidades sem fins lucrativos onde mantêm atendimento à Educação 

Infantil , utilizam prédios alugados pelas Entidades.  
Fonte: PORTAL DA SME: < http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br>. Data base: 3 jan. 2012. Acesso em: 

9 set. 2012. 

 

 As escolas municipais que ofereciam o Ensino fundamental I regular, em 2012, 

totalizavam: quatrocentos e noventa e duas (492) Escolas Municipais de Ensino Fundamental 

(EMEF) e oito (8) Escolas de Ensino Fundamental e Médio (EMEFM). O quadro 7 mostra o 

número desses estabelecimentos em relação ao número de alunos atendidos: 

 

QUADRO 7 — Escolas da Rede Municipal de Ensino de São Paulo que ofereciam 

Ensino Fundamental I em 2012 e alunos atendidos 

 
Fonte: PORTAL DA SME: < http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br>. Acesso em: 9 set. 2012. 
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 O número total de Professores de Ensino Fundamental I que atuavam na Rede 

Municipal de Ensino de São Paulo, em 2012, era de doze mil e doze (12.012). O quadro 8 traz 

o grau de escolaridade que esses educadores possuíam naquele ano: 

 

QUADRO 8 — Grau de escolaridade dos Professores de Ensino Fundamental I da 

Rede Municipal de Ensino de São Paulo em 2012  

Ensino Médio/Normal Licenciatura Curta Licenciatura Plena 

698 45 11269 

Fonte: PORTAL DA SME: < http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br>. Acesso em: 09 set 2012. 

 

 O quadro 8 evidencia que a grande maioria dos Professores de Ensino Fundamental I 

(11269) concluiu o Ensino Superior, embora ainda existisse um número razoável (698), que 

possuía apenas o Ensino Médio. 

 Vale lembrar que a Lei 12.014/2009 (BRASIL, 2009a), alterou o art. 61 da Lei nº 

9394/1996 (BRASIL, 1996a), com a finalidade de discriminar as categorias de trabalhadores 

que devem ser considerados profissionais da educação, que passou a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando 

em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: 

I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação 

infantil e nos ensinos fundamental e médio [...]. (BRASIL, 2009a). 

 

 

 Portanto, os professores com habilitação em nível médio continuam tendo a 

possibilidade de atuar na educação, como o quadro 8 demonstrou, com a existência de 

profissionais com essa formação que atuavam em 2012 na RME. 

 O número de turmas do 1º ano do E. F. de nove anos, abertas na RME, em 2012, o 

total de vagas oferecidas e a matrículas efetivadas, bem como, a média de alunos por turma, 

são mostrados no próximo quadro: 
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QUADRO 9 — Turmas do 1º ano do Ensino fundamental de nove anos da Rede 

Municipal de Ensino de São Paulo em 2012, vagas e matrículas 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fonte: PORTAL DA SME: < http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br>. Acesso em: 9 set. 2012. 

 

 

 O dado mais relevante para esse estudo, mostrado no quadro 9, é o número médio de 

alunos por turma, que pode parecer, em princípio, satisfatório.  

 A Portaria SME nº 5.541/2011 (PMSP, 2011f) estabeleceu, no artigo 20, o número de 

alunos por turma das classes dos 1º anos do Ensino Fundamental, como segue: 

 

Art. 20 - As classes dos 1ºs e dos 2ºs anos do Ciclo I do Ensino Fundamental 

Regular serão formadas com, até, 30 (trinta) alunos e com, até, 32(trinta e dois) 

alunos, respectivamente. 

§ 1° Nos demais anos do Ensino Fundamental Regular, as classes devem ser 

formadas com, até, 35 (trinta e cinco) alunos [...]. (PMSP, 2011f). 

 

 

 Verifiquei que a média de alunos, da maioria das turmas dos treze professores 

participantes entrevistados, ficava um pouco abaixo do número máximo preconizado pela 

Portaria (PMSP, 2011f) acima. Em apenas uma das turmas o número foi ultrapassado em um 

aluno, totalizando trinta e um, e isso ocorreu por interferência do Ministério Público, devido à 

insistência de uma mãe em obter vaga para a filha, especificamente naquela escola. Em 

contrapartida, me deparei com uma turma formada por apenas dezessete alunos em uma das 

escolas visitadas.  

 Contudo, o respeito ao número de alunos estabelecido por turma, por si só, não garante 

melhores condições de trabalho para o professor do 1º ano, mesmo porque, o número médio 

de trinta alunos ainda é alto para classes com crianças de seis anos de idade. Além disso, há a 

presença, em muitas dessas classes, de crianças com necessidades especiais, o que implicaria 

em um número menor ainda de alunos por turma, dentre outras providências. 

 A jornada de trabalho do professor do 1º ano, também depende dos turnos de 

funcionamento das escolas, principalmente, porque existem professores que lecionam em 

mais de uma escola, ou mesmo, em mais de um turno na mesma escola. O quadro adiante 

Total de 

Turmas 

1º ano 

Vagas 

oferecidas 

(alunos) 

Matrículas 

efetivadas 

(alunos) 

Em processo 

de Matrícula 

Vagas 

Remanescentes 

Média  

aluno/Turma 

1705 50178 47623 286 2269 28 
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informa a distribuição das turmas de 1º ano nos turnos de funcionamento das escolas que 

ofereciam o Ensino Fundamental I regular, em 2012, na RME: 

 

QUADRO 10 — Turmas do 1º ano do Ensino Fundamental I em 2012, distribuídas 

pelos turnos das escolas da Rede Municipal de Ensino de São Paulo 

 
Fonte: PORTAL DA SME: < http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br>. Acesso em: 9 set. 2012. 

  

 

 O quadro acima nos mostra que a maioria das turmas do 1º ano se concentrava nos 

turnos da manhã e da tarde, porque a maior parte das escolas da Rede já estava, em 2012, 

funcionando em dois turnos diurnos para o atendimento das turmas regulares de Ensino 

Fundamental. As escolas que ofereciam os turnos intermediário e vespertino, eram aquelas 

que ainda funcionavam em três turnos diurnos. Essas estão sendo gradativamente 

reorganizadas, na medida em que novas escolas são construídas para atender a demanda. 

 As onze escolas que visitei se encontravam organizadas em dois turnos de 

funcionamento diurnos para o atendimento das turmas regulares de Ensino Fundamental I e II, 

distribuídas em ambos os turnos, de acordo com a demanda. 

 No item seguinte relato o passo a passo que me conduziu aos sujeitos da pesquisa e 

como se deu a coleta dos depoimentos. 

 

3.3 OS SUJEITOS DA PESQUISA E A COLETA DOS DEPOIMENTOS 

 

 Visto que me propus investigar a implementação de uma política educacional, para 

verificar se ela repercute nas práticas e acarreta mudanças no trabalho docente, procurei em 

Nóvoa (1992) a sustentação teórica para delimitar os sujeitos que deveriam ser abordados. 

Citando os estudos de Cole e Walker (1989), Nóvoa (1992) afirma:  

 

O trabalho centrado na pessoa do professor e na sua experiência é particularmente 

relevante nos períodos de crise e de mudança, pois uma das fontes mais importantes 

de stress é o sentimento de que não se dominam as situações e os contextos de 

intervenção profissional. É preciso um tempo para acomodar as inovações e as 

mudanças, para refazer as identidades. (NÓVOA, 1992, p. 23). 
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 Por essa razão, julguei que o perfil mais indicado dos sujeitos que deveriam ser 

entrevistados, seria o dos professores que possuíssem bastante experiência com o 1º ano, que 

tivessem vivenciado um período razoavelmente longo e ininterrupto de trabalho no ano do 

ensino, anterior à implantação do E. F. de nove anos, na RME. Além disso, eles deveriam 

continuar lecionando nas classe dos 1º anos, para que, com maior propriedade, pudessem me 

ajudar a identificar possíveis repercussões em suas práticas e no seu modo de ser professor, a 

partir do ingresso das crianças de seis anos em suas turmas. Parti então em busca das 

informações que me colocariam em contato com esses profissionais. 

 A primeira providência foi realizar um levantamento de dados junto à SME, 

solicitando ao setor de Assessoria Técnica e de Planejamento (ATP) uma listagem dos 

professores que, no ano de 2012, lecionavam nas salas do 1º ano, que contavam com o maior 

tempo possível na carreira na RME e, ao mesmo tempo, maior experiência no ensino no 1º 

ano.  

 A seguir, selecionei professores que apresentavam o perfil requerido dentre os que 

lecionavam em escolas pertencentes à quatro das treze Diretorias Regionais de Educação 

(DRE): Butantã (BT), Campo Limpo (CL), Capela do Socorro (CS) e Santo Amaro (SA). 

 As DRE foram escolhidas pelo critério da proximidade geográfica, levando em 

consideração o local onde resido. Seria muito oneroso percorrer regiões distantes entre si, 

além disso, tive de considerar como um fator limitador bastante significativo, o transito 

caótico da cidade de São Paulo, que tolheria minhas possibilidades de cumprir, inclusive, com 

os compromissos do próprio mestrado se me aventurasse em pontos muito extremos. 

 Iniciei então os contatos com as escolas e os respectivos professores que, após diversas 

tentativas, aceitaram fazer parte dessa pesquisa. 

 Os primeiros contatos foram telefônicos e por e-mail, porque avaliei que esta seria a 

melhor forma de conseguir a colaboração os sujeitos, de maneira mais espontânea, visto que 

minha presença física, num primeiro momento, poderia causar certo constrangimento e levar a 

uma aceitação precipitada ou por imposição. 

 Nesta etapa contei com a intermediação dos gestores das escolas, que possibilitaram o 

acesso aos professores e foram muito compreensivos diante da minha insistência, posto que, 

nem sempre a dinâmica dessas instituições permite que nos comuniquemos com a rapidez 

desejada. 
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 Consegui a participação de treze professores de onze diferentes escolas pertencentes às 

seguintes DRE, distribuídos conforme o quadro abaixo: 

 

QUADRO 11 — Número de escolas visitadas e professores entrevistados por DRE 
  DRE ESCOLAS PROFESSORES 

BT 01 01 

CL 06 07 

CS 01 02 

SA 03 03 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 Como mostra o quadro acima, não houve participação homogênea de professores das 

quatro DRE, porque aqueles que preenchiam os requisitos do perfil estavam distribuídos 

aleatoriamente e mais concentrados nas escolas da DRE-CL. Houve duas escolas, uma na 

DRE-CL e outra na DRE-CS que tiveram dois professores participantes em cada uma delas, 

mas nas demais havia apenas um. 

 O próximo passo foi providenciar a documentação necessária para adentrar as escolas 

e encontrar pessoalmente os respectivos professores, conforme as exigências estabelecidas 

pela Circular Normativa nº 01/2012
5
, expedida pelo Gabinete da Secretaria Municipal de 

Educação (SME). 

 A seguir, marquei as entrevistas diretamente com os professores e comuniquei 

previamente as datas e os horários agendados às escolas. Iniciei as visitas e a coleta dos 

depoimentos, que ocorreram entre os dias 12 de setembro e 22 de outubro de 2012.  

 Preciso salientar que fui muito bem recebida, tanto pelos gestores, quanto pelos 

funcionários das escolas visitadas. Eles colaboraram muito, inclusive, providenciando espaços 

vazios e mais silenciosos nas escolas — de acordo com a possibilidade —, para favorecer a 

privacidade e a gravação dos depoimentos. Não tive de interromper nenhuma das entrevistas, 

porque mesmo quando ocorria a entrada de uma pessoa desavisada no local, esta não chegava 

a atrapalhar o andamento do processo. 

 A medida que os depoimentos foram sendo colhidos, iniciei o processo de transcrição, 

que, como era de se esperar, foi trabalhoso e demandou um bom tempo.  

                                                 
5
 Circular que estabelece procedimentos para a realização de pesquisas acadêmicas no âmbito dos Centros 

Educacionais Unificados — CEU ou das Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino. 
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 Enviei aos participantes, por e-mail, as transcrições dos seus depoimentos, que foram 

apreciadas, corrigidas e aprovadas por cada um deles. As aprovações, que servirão de 

documentos comprobatórios — também feitas por e-mail — foram impressas e retidas em 

meu poder. Esse trâmite levou algum tempo, visto que nem todos os professores tinham o 

hábito de utilizar o e-mail como forma de comunicação frequente. A esse fator, se somava o 

acumulo de tarefas que os assediava, e ainda havia aqueles que exerciam dupla jornada. 

 Consegui as aprovações antes do recesso do final do ano letivo de 2012, prazo que não 

desejava avançar, sobretudo pela possibilidade de alguns dos professores depoentes obterem 

suas aposentadorias, o que dificultaria o contato futuro com eles.  

 No próximo item apresento um perfil geral dos depoentes, analisando as informações 

obtidas durante as entrevistas. 

 

3.4 PERFIL GERAL DOS DEPOENTES 

 

 Fiz um levantamento de dados a partir das entrevistas, visando apresentar um perfil 

mais geral dos depoentes, e salientando aspectos que considerei indicados para os propósitos 

desta investigação, que estão no quadro 12, onde os professores foram identificados por letras 

maiúsculas. 
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QUADRO 12 — Perfil dos professores entrevistados 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados fornecidos pela Assessoria Técnica e de Planejamento 

(ATP) da SME e colhidos nas entrevistas. 

 

 Os professores entrevistados se encontravam na faixa etária entre 43 e 59 anos de 

idade, o que me permitiu inferir que agregavam uma experiência de vida significativa à sua 

bagagem profissional. Percebi em algumas de suas falas que, ao fazerem suas escolhas 

profissionais, articulavam saberes que se originavam tanto das suas experiências pessoais 

quanto das profissionais. O que me remeteu ao que disse Tardif (2002) sobre os saberes dos 

professores: 

 

Para atingir fins pedagógicos, o professor também se baseia em juízos provenientes 

de tradições escolares, pedagógicas e profissionais que ele mesmo assimilou e 

interiorizou. Ele se baseia, enfim, em sua ―experiência vivida‖ enquanto fonte viva 

de sentidos a partir da qual o próprio passado lhe possibilita esclarecer o presente e 

antecipar o futuro. Valores, normas, tradições, experiência vivida são elementos e 

critérios a partir dos quais o professor emite juízos profissionais. (TARDIF, 2002, p. 

66).  
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 Em relação ao gênero, apenas um dos sujeitos participantes era do sexo masculino, o 

que não me surpreendeu, ao contrário, considerei estar diante de uma verdadeira "raridade", 

visto que já é do conhecimento público o predomínio das mulheres na Educação Básica no 

país, sobretudo nos anos iniciais do Ensino Fundamental. O próprio professor admitiu, 

durante a entrevista, conhecer poucos colegas que, como ele, ocupavam esses cargos ou 

lecionavam para essas turmas. Entretanto, ele julgava normal e até recomendável que mais 

colegas do sexo masculino assumissem essas turmas e, quando perguntado sobre como se 

sentia, e se enfrentava algum problema específico pelo fato de ser um homem lecionando para 

uma turma de 1º ano, respondeu: 

 

De maneira alguma, eu acho até que colabora no processo da educação das crianças. 

Atualmente a imagem do homem, não apenas do pai, mas a presença masculina na 

formação psicológica e afetiva da criança é muito importante. Acredito, inclusive, 

que a Rede deveria incentivar[...] Nós temos uma relação muito boa, muito 

carinhosa e afetiva; não tenho nenhum problema familiar ou profissional por ser 

homem e trabalhar com o primeiro ano, muito pelo contrário [...]. (Professor I, em 

entrevista concedida em: 26 set. 2012). 

 

 

 Quanto à formação, todos os professores depoentes, sem exceção, fizeram o não mais 

existente Magistério, equivalente ao Ensino Médio. A maioria optou por esse curso porque, na 

época, já habilitava a assumir classes do Ensino Fundamental I e até mesmo a prestar 

concursos para ingressar no magistério público. De forma espontânea, alguns atribuíram ao 

Magistério um aprendizado significativo para sua constituição profissional. Uma das 

professoras, assim se manifestou: "[...] Fiz Magistério, gostei, foi um opção; tive excelentes 

professoras, mestras naquela época." [...]. (Professora K, em entrevista concedida em: 1 set. 

2012). 

  No nível universitário, todos cursaram Pedagogia, sendo que um professor estava 

aguardando o diploma e uma professora possuía, além desse curso, uma outra licenciatura. 

 Dentre os treze depoentes, três fizeram o curso universitário imediatamente após o 

Magistério, tendo alguns realizado bem recentemente e outros apenas quando a Prefeitura 

celebrou convênios com universidades, pelo denominado "Programa Especial de Formação 

Pedagógica Superior" — (PEC)
6
. 

                                                 
6 Formação que fundamentava-se legalmente nos artigos 81 e 87, da LDB - Lei  nº 9.394/1996 (BRASIL, 

1996a). 
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 Somente quatro dos professores participantes optaram por fazer uma Pós-graduação 

lato sensu, dois concluíram, um desistiu antes de terminar, e outro estava iniciando o seu 

curso na época da entrevista. 

 Em relação ao tempo de docência, os depoentes possuíam entre 19 e 30 anos de 

trabalho. Todos eram efetivos no cargo de "Professores do Ensino Fundamental I" na Rede 

Municipal de Ensino de São Paulo, contando entre 11 e 26 anos de exercício. Portanto, sua 

experiência profissional era bastante significativa. Vários deles iniciaram na Rede Estadual de 

Ensino de São Paulo, outros passaram também por escolas particulares, além da própria RME, 

antes de se efetivarem.  

 Quando foram arguidos sobre o acúmulo de cargos, ou seja, se trabalhavam em mais 

de uma escola ao mesmo tempo, cinco depoentes confirmaram a dupla jornada. Assim, a 

maior parte deles (oito) se dedicava exclusivamente à sua turma de 1º ano, salvo os encargos 

domésticos e familiares. 

  Um pouco acima de 50% (7) dos professores entrevistados tiveram experiência em 

Educação Infantil, o que, provavelmente, concedeu a esses profissionais uma maior bagagem 

para receber as crianças de seis anos no 1º ano.  

 Um dado que considerei muito relevante, foi o tempo que os entrevistados vinham 

lecionando para turmas do 1º ano — entre 09 e 22 anos —, em sua maioria, ininterruptos, 

englobando o tempo do Ensino Fundamental de oito e de nove anos. 

 Esse acúmulo de experiência dos professores entrevistados era, no meu entender, o 

que mais os qualificava a detectar repercussões na sua prática, no seu modo de ser professor, 

enfim, no seu trabalho docente, provocada pela entrada da criança de seis anos no 1º ano. 

   Os meus interlocutores preferenciais nesta investigação foram os professores, portanto 

para dar maior sustentação às analises que empreendi sobre os depoimentos desses 

profissionais, recorri a autores que se devotaram a estudar o trabalho e a profissão docente, e 

os modos de ser professor. Assim, no capítulo a seguir, exponho minhas reflexões sobre essas 

questões. 
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4 O PROFESSOR E A PRÁTICA DA DOCÊNCIA 

 

 Concordo com Santos e Vieira (2006), quando defendem que a ampliação do Ensino 

Fundamental para nove anos merece ser analisada, considerando que mudanças desse porte, 

nos primeiros anos de sua implementação, muitas vezes apresentam resultados positivos, que 

tendem a decrescer e a desaparecer com os anos. Esses autores recomendam que devem ser 

acompanhadas de um maior investimento, e por um período mais longo de apoio à sua 

implementação, e acrescentam: "Mudanças educacionais somente se consolidam no interior 

da cultura escolar se for fomentado o entusiasmo que se observa no processo de sua 

implantação e neutralizadas as oposições que possam gerar." (SANTOS; VIEIRA, 2006, 

p.790). 

 A implementação do E. F. de nove anos constituiu uma mudança educacional que 

implicou em revisão de práticas constitutivas da cultura escolar. Nessa perspectiva, é 

importante analisar as práticas educativas a partir da cultura escolar, e para sustentar estas 

reflexões, recorro à Julia (2001), que a descreveu como: 

 

[...] um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a 

inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses 

conhecimentos e a incorporação desses comportamentos; normas e práticas 

coordenadas a finalidades que podem variar segundo as épocas (finalidades 

religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização). Normas e práticas não 

podem ser analisadas sem se levar em conta o corpo profissional dos agentes que são 

chamados a obedecer a essas ordens e, portanto, a utilizar dispositivos pedagógicos 

encarregados de facilitar sua aplicação, a saber, os professores primários e os demais 

professores [...]. (JULIA, 2001, p. 10-11). 

   

  Inspirando-me nas palavras de Julia (2001), que nesta definição se reporta às práticas 

cotidianas e ao funcionamento interno das escolas, foi possível observar nas escolas que 

visitei e, sobretudo, por meio dos depoimentos dos professores participantes, a perenidade de 

normas, de formas de tratar o conhecimento, de ensinar e de práticas — algumas centenárias. 

Todavia, verifiquei também que, outras práticas vêm sendo modificadas, mesmo que 

gradativamente.  

 Como o autor acima recomenda, é preciso lembrar que a cultura escolar dialoga com o 

conjunto das culturas contemporâneas, portanto, a escola, em particular, a escola pública, 

enfrenta questões, sobretudo de ordem social, econômica e política, que avançam sobre seus 

muros. 



56 

 

 Segundo Julia (2001), é preciso também reconhecer o professor como o principal 

difusor e perpetuador dessa cultura. Assim, analisar os depoimentos dos sujeitos da pesquisa 

me permitiu verificar que a implementação do E. F. de nove anos vêm incidindo sobre suas 

práticas, o que repercute, mesmo que ainda de forma sutil, sobre a cultura das escolas focadas. 

 Embora minha investigação vise as práticas de professores que lecionam em escolas 

pertencentes a uma rede — o que sugere que tais escolas guardem certa identidade — me 

pautei pela ideia de culturas escolares, como defende Viñao Frago, citado por Faria Filho et al 

(2004), para quem cada escola tem identidade própria, forjada por sua história, portanto, uma 

cultura escolar particular e única.  

 A inovação que o Ensino Fundamental de nove anos representa para a escola, 

conforme Teixeira (2000), não pode ser imposta de maneira autoritária sem levar em conta as 

peculiaridades de cada realidade cultural. Pondera aquela autora: 

 

[...] um programa consistente de mudança na escola exige tempo e esforço, porque 

requer a construção compartilhada de uma nova ordem que prove ser mais adequada, 

mais efetiva, que garanta a segurança e a satisfação dos envolvidos. Supõe a 

formulação de uma nova cultura com a substituição de crenças e valores 

internalizados por outros mais condizentes com o momento histórico vivido. 

(TEIXEIRA, 2000, p.15). 

 

 Teixeira (2000) ressalta que a construção e a reconstrução da cultura escolar constitui 

num processo contínuo na relação entre todos os profissionais da escola, cabendo aos 

professores um peso significativo nessa constituição, devido aos recursos práticos e 

discursivos que utilizam na realização de sua tarefa docente. 

 A cultura escolar remete à profissão e ao trabalho docente, pois é em contato com ela, 

sofrendo suas influências e/ou incidindo sobre ela, que o professor se constitui como tal, posto 

isto, dedico o próximo item a essas questões. 

 

4.1 A PROFISSÃO E O TRABALHO DOCENTE  

 

 Nesse estudo, a profissão e o trabalho docente ocupam um lugar de destaque, porém, é 

preciso assinalar que, como afirmou Monfredini (2009):  

 

Quando nos referimos à profissão e ao trabalho docente, consideramos processos 

sociais diferentes, mas relacionados. Tomamos, com base nas contribuições teóricas 

de Lukács (1981), o trabalho como fundamento ontológico de constituição das 
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práticas sociais, inclusive do estatuto profissional que, por mediações complexas, 

transformou finalidades postas pelos homens, individual ou coletivamente 

considerados, em realidade, ao longo de um determinado tempo histórico. Nesse 

sentido, ―profissão docente‖ se constitui em prática social. (MONFREDINI, 2009, 

p.606). 

 

 Segundo Nóvoa (1991), citado por Monfredini (2009): "O conceito de profissão 

docente pressupõe que certo corpo especializado de conhecimentos e valores seja apropriado 

por determinados sujeitos, o que lhes confere autoridade [...]". (MONFREDINI, p. 606). 

 A profissão docente, tal como é compreendida atualmente, se constitui em um dos 

mais antigos ofícios da sociedade moderna. Suas origens remontam à própria constituição do 

Estado-nação capitalista, nos meados do século XIX. Todavia, seria equivocado crer que essa 

categoria social tenha permanecido a mesma no decorrer do tempo. Ao contrário, sua função 

social tem variado e acompanhado as grandes transformações que caracterizaram o 

desenvolvimento de cada sociedade nacional. Na América Latina, por exemplo, seria difícil 

sustentar que as reformas educativas dos anos 1990 tinham como propósito a melhoria da 

condição docente. Mas, o sentido e a amplitude dos impactos dessas políticas nas instituições 

e práticas educativas, geraram, na maioria das vezes, novos desafios para o trabalho cotidiano 

de grande parte dos docentes
7
 (FANFANI, 2005). 

 A profissão docente não é apenas algo que se exerce de forma pessoal e criativa, ela 

também abrange um campo que pré-determina, em boa medida, o sentido, a direção e a 

instrumentação técnica de seu conteúdo. Há uma interação dialética entre as possibilidades 

autônomas e a competência do professor com as condições da realidade. Condições estas que 

podem ser descritas como: política curricular; meios proporcionados pelo sistema; alunos 

selecionados pela própria estrutura do sistema educativo; estrutura de relações dentro da 

instituição escolar; horário compartimentado; distribuição do espaço; relações com seus pares; 

materiais que contemplam o currículo pré-elaborado; exigências na avaliação dos alunos, e 

etc. (SACRISTÁN, 2000). 

 As condições da realidade dos professores do 1º ano, participantes dessa pesquisa, 

foram objeto da minha análise, pois a implantação do E. F. de nove anos na RME incidiu 

sobre essas condições, trouxe um novo currículo e introduziu alunos de uma outra faixa etária 

— seis anos de idade —, mudanças que representaram desafios profissionais para esses 

professores.  

                                                 
7 Tradução nossa.  
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 De acordo com Apple (1995), Enguita (1991) e Sá (1986), os professores têm vivido 

momentos de crise de identidade docente, se encontrado em uma situação intermediária entre 

a proletarização e a profissionalização. Esses autores explicam que isso tem ocorrido porque 

os professores ainda carregam características ambíguas, e são submetidos à autoridade de seus 

empregadores, mas continuam buscando manter o prestígio e ampliar a autonomia no 

processo de trabalho. 

 Os autores acima ponderam que aos poucos os professores vêm perdendo as 

exigências intelectuais que os diferenciavam, passando a desempenhar uma atividade 

parcelar, pois dividem com outros profissionais — coordenadores pedagógicos, diretores, 

supervisores, assistentes técnicos educacionais, entre outros — funções que originalmente 

eram apenas deles, responsabilizando-se por algumas parcelas do trabalho, como por 

exemplo, a de executar em sala de aula ações pensadas e planejadas por outros educadores.  

 Analisando o contexto onde se dá o trabalho do professor e suas decorrências, 

Sacristán (2000) afirma: 

 

A atividade dos professores é uma ação que transcorre dentro de uma instituição. 

Por essa razão, sua prática está inevitavelmente condicionada. [...] O professor não 

decide sua ação no vazio, mas no contexto da realidade de um local de trabalho, 

numa instituição que tem suas normas de funcionamento marcadas às vezes pela 

administração, pela política curricular, pelos órgãos do governo de uma escola ou 

pela simples tradição que se aceita sem discutir [...]. (SACRISTÁN, 2000, p.166-

167). 

 

 No contexto do trabalho docente do professor da escola pública, mais especificamente 

no âmbito das escolas da RME, considerando a profusão de legislações, diretrizes, 

documentos, programas, projetos, guias, orientações e materiais que ali chegam, é possível 

presumir que as iniciativas mais particularizadas desse profissional sejam inibidas, embora 

esses documentos tenham o cuidado de explicitar que tais iniciativas seriam possíveis. 

 Contudo, existem professores renovadores que resistem, cuja ação não é meramente 

adaptativa. Com muita propriedade, nos aponta Sacristán (2000): "A emancipação progressiva 

do trabalho dos docentes é um objetivo histórico, condição para seu próprio desenvolvimento 

profissional e pessoal [...]." (SACRISTÁN, 2000, p. 171). 

 Tomei alguns cuidados ao analisar os depoimentos dos sujeitos da minha investigação, 

para não criar expectativas de que precisariam corresponder a um modelo idealizado, de um 

professor combativo, em busca de algum tipo de emancipação profissional. Espero ter 
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conseguido retratá-los, a partir da percepção que eles tinham do momento vivido e dos 

aspectos das suas práticas que vinham ou não sendo afetados pela implementação do E. F. de 

nove anos. 

 É sempre bom lembrar que as escolas públicas, embora participem de uma mesma 

problemática, não são iguais. Seus trabalhadores devem organizar a ação pedagógica, buscar 

autonomia e pensar coletivamente a prática, sem perder de vista o vínculo entre ação-

reflexão-ação. A autonomia não pressupõe independência ou exclusão da escola de um 

sistema ou rede de ensino, mas se define como espaço de liberdade e de iniciativas, onde a 

coletividade escolar afirma sua personalidade, considerando suas especificidades e 

necessidades (CAÇÃO, 2011). 

 Com base no que propôs Cação (2011), que compreende a busca por autonomia dos 

trabalhadores da escola pública, dentre eles o professor, como espaço de liberdade e 

iniciativas exercido em uma determinada escola, considerando as especificidades, as 

necessidades e a personalidade da coletividade escolar, busquei na fala dos professores do 1º 

ano — participantes dessa pesquisa —, indícios de que tem conseguido, na prática, exercer 

essa autonomia, enfrentado os desafios cotidianos do seu trabalho. 

 Há ainda outros aspectos da profissão docente a mencionar, como os pontuados por 

Sacristán (2000, p. 173):  

 

De fato a profissão docente é algo aberto e indeterminado, que não tem, por muitas 

razões, as normas de comportamento assinaladas de forma muito precisa e que, 

nessa medida, pode se falar de uma profissão criativa que permite a expressão de 

quem a exerce. O docente, como profissional, se defronta com situações únicas, 

incertas e conflitivas, no sentido de que não existe uma só e indiscutível forma de 

abordá-las que se considere correta [...]. 

 

  A função social do professor, conforme Lessa (2007), é a de atuar na transformação da 

substância social da personalidade de seus alunos, pelo ensino de novos conhecimentos, 

costumes, valores, e etc. Sacristán (1999) complementa:  

 

[...] Ser professor significa comunicar estímulos, ter prazer em conhecer e 

transmitir o que se conhece, apresentar informações, dirigir processos de 

aprendizagem, tratar com pessoas, orientar indivíduos em desenvolvimento, 

para citar alguns tipos de ações importantes dos docentes [...]. 

(SACRISTÁN, 1999, p. 221). 
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 Todos os aspectos sobre trabalho e profissão docente, discutidos pelos autores aqui 

apresentados, dão uma ideia da dimensão dos desafios enfrentados por esses profissionais no 

seu trabalho. Nessa pesquisa, apenas alguns deles serão analisados. 

 Os professores participantes, cujo perfil foi descrito no item 3.4. desse estudo, 

partilhavam características, que emergiram durante as entrevistas, que apontavam para a 

identidade de professor alfabetizador. Por essa razão, descrevo no item a seguir o que 

compreendo por professor alfabetizador e como essa identidade pode determinar o trabalho 

dos docentes, além de apresentar trechos dos depoimentos dos sujeitos da pesquisa, que 

explicaram o significado de ser alfabetizador, segundo sua ótica.  

 

4.2 O PROFESSOR ALFABETIZADOR  

 

 Dias e Engers (2005) identificam o professor alfabetizador como aquele que atua no 1º 

ano ou no 1º ciclo do Ensino Fundamental, nas denominadas classes de alfabetização. As 

autoras acrescentam que a esse profissional, a escola tem atribuído especificamente a 

responsabilidade pelo processo de ensino e de aprendizagem da língua materna. 

 Embora o discurso sobre alfabetização tenha se alterado desde meados dos anos 1980, 

inclusive no Brasil, e defina a alfabetização como uma aprendizagem não exclusiva do 

primeiro ano escolar, ainda hoje, no contexto da escola e na sociedade em geral, a ideia 

anterior persiste. Assim, a alfabetização ainda se coloca como um grande desafio que a escola 

precisa enfrentar, e o professor alfabetizador permanece como alvo de cobranças, o que 

acarreta uma diferença no modo de ser professor, em relação aos demais docentes dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental (DIAS; ENGERS, 2005). 

 Sobre a atuação do professor alfabetizador, as autoras acima afirmam: 

 

[...] as professoras-alfabetizadoras, na sua grande maioria, impulsionam mudanças 

metodológicas no contexto dos anos iniciais. Mas, por outro lado, podem, também, 

ser as que perpetuam determinados métodos tradicionais, causando insatisfação 

nesse mesmo contexto. De uma maneira ou de outra, elas se salientam no corpo 

docente da escola e são olhadas de forma diferente dos demais profissionais, porque 

responsáveis pelo processo de alfabetização. (DIAS; ENGERS, 2005, p.507). 

 

 No roteiro de entrevista que elaborei para abordar os professores participantes, incluí 

questões que procuraram revelar as razões pelas quais eles escolhiam preferencialmente o 1º 

ano, porque o faziam há tanto tempo, e o que significava para eles ser um alfabetizador.  
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 Ao expor os motivos de optarem pelo 1º ano, os depoentes revelaram muitos dos 

sentimentos que agregavam às suas escolhas profissionais. Justificaram sua preferência, por 

ser esse um ano muito importante, talvez o mais importante de todos; por sua identificação 

com os pequenos; por gostar de lidar e de ensinar crianças menores; pelas crianças serem mais 

afetivas nessa idade; por ser um grupo trabalhoso, mas gratificante; por demonstrarem mais 

respeito pelo professor; por conseguirem, com maior probabilidade, a participação dos pais; 

porque crianças menores manifestam mais vontade de aprender, e por conseguirem detectar 

com maior facilidade o resultado do seu trabalho.  

 Os treze professores participantes declararam sentir muito prazer, muita satisfação na 

participação da evolução dessas crianças, de acompanhar, de ver, no dia a dia, o seu 

desenvolvimento, de obter resultados mais perceptíveis que em qualquer outro ano do Ensino 

Fundamental I, o que para esses professores chegava a ser emocionante. 

 Destaco abaixo algumas das falas que fizeram parte da síntese acima apresentada: 

 

Considero um grande prazer, é uma satisfação para mim estar naquele ano com 

aquelas crianças, observando a evolução delas. A resposta que oferecem, de acordo 

com as atividades que a gente vai até sugerindo, indicando, e acompanhando a 

evolução; é uma evolução muito rápida. E é um prazer, uma satisfação mesmo, 

pessoal, estar com elas, observando, não só a construção da escrita, mas o 

desenvolvimento oral, a participação delas, a facilidade talvez de se expressar. 

Durante esse ano, as conquistas, essas conquistas me contagiam. (Professora H, em 

entrevista concedida em: 25 set. 2012). 

 

[...]Acho que eu me identifico mais com as crianças menores. Acho que a gente 

consegue perceber vontade de aprender nas crianças. Porque o que me deixa mais 

triste é saber que tem crianças que vêm para a escola sem nenhuma perspectiva de 

futuro, de vida, de vontade de aprender... E no primeiro ano pelo menos a gente 

consegue mudar algumas crianças nesse sentido. Depois, eu acho, fica um pouco 

mais difícil. (Professora D, em entrevista concedida em: 22 out. 2012). 

 

 Dentre os treze professores entrevistados, apenas uma professora falou do seu temor 

inicial em trabalhar com o 1º ano, provavelmente, por ter lecionado por um bom tempo nos 

anos finais do Ensino Fundamental I e ter sido levada pelas circunstâncias, não por escolha 

própria, a trabalhar com o 1º ano. Embora essa professora tenha demonstrado ter se dado 

muito bem — estava há quinze anos ininterruptos com classes de 1º ano —, e afirmado que 

continuaria optando por esse ano até se aposentar, ela exemplifica uma situação pela qual 

muitos professores provavelmente passam na RME, talvez sem tanto sucesso quanto ela. Eis 

um trecho da sua fala: 
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O primeiro ano era um pesadelo. Quando pensava na possibilidade de escolher uma 

turma de primeiro ano, ficava nervosa já dois, três meses antes, não é? Porque 

ninguém queria, sempre eram as mesmas pessoas dando aula para o primeiro 

ano.[...] Quando eu me vi diante de um primeiro ano, confesso que deu um pouco de 

angústia, porque tinha de alfabetizar; e agora? Como fazer? Aí foi, não parei mais, 

não saí mais do primeiro ano [...]. (Professora K, em entrevista concedida em: 1 out. 

2012). 

 

 Nas manifestações dos depoentes sobre sua preferência pelo 1º ano, encontrei diversas 

pistas de como se identificavam como professores alfabetizadores, e como estabeleciam uma 

diferença no seu modo de ser professor em relação aos demais docentes dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. Essas pistas me permitiram inferir que tais características compõem 

suas identidades de professores, como defenderam Dias e Engers (2005). 

 Ao se debruçar sobre os processos de identidade do profissional docente, Nóvoa 

(1992) empregou o conceito de processo identitário, que definiu como ―um processo único e 

complexo graças ao qual cada um de nós se apropria do sentido da sua história pessoal e 

profissional‖ (NÓVOA, 1992, p.16). E mais à frente, acrescentou: ―A maneira como cada um 

de nós ensina está diretamente dependente daquilo que somos como pessoa quando 

exercemos o ensino‖ (NÓVOA, 1992, p.17).  

 O mesmo autor, ao revisitar a questão da identidade do professor em outro texto, 

explica: 

 

A identidade não é um dado adquirido, não é uma propriedade, não é um produto. A 

identidade é um lugar de lutas e de conflitos, é um espaço de construção de maneiras 

de ser e estar na profissão. Por isso, é mais adequado falar em processo identitário, 

realçando a mescla dinâmica que caracteriza a maneira como cada um se sente e se 

diz professor. (NÓVOA, 2000, p.16). 

 

 Exponho a seguir os principais elementos, apontados pelos sujeitos da pesquisa, que 

julguei como inerentes à prática e à identidade do professor alfabetizador, bem como aqueles 

que, segundo a percepção desses professores, os valorizam e os justificam perante os alunos, 

pais, demais professores, sociedade em geral e a si mesmos. 

  Inicio pela ideia de que a alfabetização, que os professores participantes ainda 

consideram como sua tarefa primordial, consiste numa possibilidade de emancipação do 

sujeito e de sua valorização numa sociedade letrada como a nossa, o que confere à 

aprendizagem da leitura e da escrita — promovida e/ou facilitada por esses professores —, a 



63 

 

redenção dos sujeitos analfabetos. Observei que tal ideia também foi apurada nos estudos 

empreendidos por Dias e Engers (2005), o que demonstra a amplitude da sua presença e 

perenidade no imaginário dos professores.  

 Eis algumas falas dos depoentes das quais pude depreender a presença da ideia 

anterior: 

 

Olha, ser alfabetizadora é estar investindo na educação das crianças, estar fazendo 

com que elas tenham vontade de melhorar, de aprender, de ver coisas novas... [...] 

ver que a escola é importante. Que a escola vai fazer diferença na vida delas [...]. 

(Professora D, em entrevista concedida em: 22 out. 2012 ). 

 

[...] É ensinar o básico; a importância do saber ler e escrever nas suas vidas; desde 

pequenos eles devem ter a consciência de que é muito bom  saber ler e escrever para 

a vida [...]. (Professora A, em entrevista concedida em: 27 set. 2012). 

 

 Alguns professores demonstraram sentir certa perplexidade diante das respostas dos 

alunos às suas ações. Para esses, ser professor alfabetizador tem um componente de magia, de 

lidar com o que não é totalmente conhecido, no que se refere ao como e quando se dá 

exatamente o momento da alfabetização para cada criança, o que parece constituir mais um 

atrativo para esse profissional assumir essa identidade, considerando o que explicitaram: 

 

É desvendar um mistério, é desvendar um mistério...Porque como a criança aprende, 

apesar de todos os estudos teóricos, é um processo bastante particular de cada 

criança. De repente você vem... Cheio de recursos pedagógicos, e vai, tem dinâmica, 

muda dinâmica..., e não atinge aquela criança. Aí você quase desiste, de um dia para 

o outro ela fala: ―Olha professora, ali está escrito... Tal coisa‖ Como isto acontece 

dentro daquela cabeça? (Professora K, em entrevista concedida em: 1 out. 2012). 

 

É abrir um mundo. [...] Eu acho mágico, quando as crianças, a maioria, que entra 

sem saber ler, sem saber nada, de repente se sentem felizes de saber ler. Realmente é 

uma coisa muito mágica. (Professora M, em entrevista concedida em: 25 set. 2012). 

  

 

 Outros revelaram terem incluído no seu discurso, os preceitos e as orientações 

metodológicas mais próximas do que se popularizou denominar Construtivismo
8
, e isso ficou 

claro quando descreveram o professor alfabetizador: 

 

Ah... Seria uma pessoa bem próxima das crianças, atenta nos questionamentos que 

elas fazem para que a alfabetização aconteça de uma forma alegre e prazerosa, para 

que consigam construir a base alfabética.[...] Mas uma pessoa muito próxima delas; 

                                                 
8 Termo explicado no item 6.1 ALFABETIZAR: SIM E NÃO!, na p.86 desse estudo. 
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que converse, dialogue e ofereça um suporte para que essa construção do 

conhecimento aconteça. (Professora H, em entrevista concedida em: 25 set. 2012). 

 

[...] acho que não existe uma receita pronta para alfabetizar; é uma construção diária. 

Eu estou em processo de construção de ser um alfabetizador, mas não me considero 

ainda porque a cada ano, a cada turma, é uma descoberta diferente. [...] É um 

vínculo, é uma relação... , você descobre novas estratégias; claro que você usa o 

conhecimento adquirido, algumas estratégias e metodologias, mas você está sempre 

descobrindo outras. (Professor I, em entrevista concedida em: 26 set. 2012). 

 

 Com base em Nóvoa (1992; 2000), percebi nas falas dos depoentes, que eles 

procuraram construir elementos identitários para explicar sua visão do que significava ser um 

alfabetizador, em uma tentativa de se autoexplicar enquanto profissional docente. Portanto, os 

professores do 1º ano, sujeitos dessa pesquisa, se autodefiniram como professores 

alfabetizadores. Essa identidade assumida pelos professores participantes trouxe um viés 

específico a esse estudo, que foi considerado nas análises dos dados levantados. 

 De agora em diante, me dedico à análise das entrevistas, com o propósito de detectar 

repercussões sobre as práticas educativas dos professores participantes. No capítulo seguinte 

investigo a preparação para a implementação do E. F. de nove anos na RME. 
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5 A PREPARAÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO 

 

 Nesse capítulo analiso a preparação para a implementação do E. F. de nove anos na 

Rede Municipal de Ensino de São Paulo, procurando articular as orientações contidas nos 

documentos produzidos pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), MEC e SEB, bem como 

nos documentos elaborados pelo CEE, CME e pela SME, além das contribuições de autores e 

de pesquisadores dessas questões, com a percepção que os professores investigados tiveram 

dessa preparação, considerando também as observações assistemáticas que fiz das escolas 

visitadas.  

 Vou me ater a dois aspectos dessa preparação: a formação específica dos professores 

entrevistados para atuar no 1º ano do E. F. de nove anos, e a adequação dos espaços, materiais 

e mobiliário das escolas visitadas, para receber a criança de seis anos. 

 

5.1 FORMAÇÃO ESPECÍFICA DOS PROFESSORES 

 

 No documento elaborado pelo MEC/SEB "Ensino Fundamental de nove anos - 

Orientações Gerais" (BRASIL, 2004a), item III - "Organização do Trabalho Pedagógico", 

subitem 2 - "A formação do professor do aluno de seis anos do Ensino Fundamental", consta 

o perfil pretendido pelos idealizadores dessa política educacional para o professor do 1º ano, 

bem como a recomendação de oferta de programas de formação continuada a esses 

professores. Eis o que o documento recomenda:  

 

É essencial que esse professor esteja sintonizado com os aspectos relativos aos 

cuidados e à educação dessas crianças, seja portador ou esteja receptivo ao 

conhecimento das diversas dimensões que as constituem no seu aspecto físico 

cognitivo-lingüístico, emocional, social e afetivo. Nessa perspectiva, é essencial 

assegurar ao professor programas de formação continuada, privilegiando a 

especificidade do exercício docente em turmas que atendem a crianças de seis anos. 

(BRASIL, 2004a, p. 24-25). 

 

Esse documento se dirige às redes públicas e particulares de ensino, descrevendo um 

perfil ideal de professores que deveriam lecionar nas salas do 1º ano — algo bastante difícil 

de alcançar, principalmente, devido às especificidades das atribuições de salas e turmas das 

diferentes redes —, além de lhes incumbir da oferta de programas de formação continuada 

para esses professores. 
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Contudo, ao mesmo tempo, o documento se dirige ao professor que pretende lecionar 

no 1º ano em turmas de crianças de seis anos, quando explicita que esse professor deveria ser 

portador de determinados conhecimentos ou estar receptivo a adquiri-los, incentivando-o a 

buscar a formação continuada, como fica claro no seguinte trecho: 

 

A natureza do trabalho docente requer um continuado processo de formação dos 

sujeitos sociais historicamente envolvidos com a ação pedagógica, sendo 

indispensável o desenvolvimento de atitudes investigativas, de alternativas 

pedagógicas e metodológicas na busca de uma qualidade social da educação. 

(BRASIL, 2004a, p.25). 

 

 O CEE de São Paulo também produziu orientações sobre essa questão, como a 

Deliberação CEE nº 61/2006 (SÃO PAULO, 2006), que no seu art. 6º determinou: 

 

Art. 6º - A implantação do Ensino Fundamental de nove anos implicará, dentre 

outras medidas: 

[...] VI - o estabelecimento de programas de formação continuada de professores e 

demais profissionais, privilegiando a especificidade do docente que irá atender 

alunos nos anos iniciais. (SÃO PAULO, 2006). 

 

 O CME de São Paulo expediu a Deliberação CME 03/2006, publicada pela Portaria 

SME nº 2929/2008 (PMSP, 2008), que indicava a necessidade de um Projeto Municipal de 

Implantação, onde a formação dos profissionais deveria estar presente: 

 

Artigo 5º - O Projeto Municipal de Implantação a que se refere o artigo anterior, 

deverá prever, no mínimo: [...] III – a realização de adaptações necessárias em 

função dos recursos financeiros, materiais e humanos disponíveis, a fim de adequar 

sua estrutura organizacional ao novo regime, focalizando em especial: [...] e) a 

oferta da formação contínua dos profissionais em educação, observado o novo 

paradigma proposto para o ensino fundamental de 9 anos de duração; (PMSP, 2008). 

 

 A SME respondeu às recomendações acima elencadas incluindo no "Projeto de 

implantação do Ensino Fundamental de 9 anos de duração na rede municipal de ensino", 

apreciado pelo Parecer CME nº 143/2009 (PMSP, 2009a), dentre outras ações, o 

compromisso de promover a formação continuada para professores dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. 

 Um dos eixos da preparação dos profissionais da educação, que também constava do 

Projeto de implantação da SME, era a elaboração e publicação de documentos de orientação. 

Para tanto, a partir de 2007, foram publicados e distribuídos documentos para os profissionais 
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das escolas, com o intuito de contribuir para a sua formação, antecipar e encaminhar as 

discussões e oferecer subsídios, com vistas ao E. F. de nove anos. 

 Embora a RME tivesse o intuito de ampliar o EF de nove anos a partir de 2010, desde 

2007 a SME produziu um documento referente às orientações curriculares para aquele ensino, 

denominado "Orientações Curriculares e Proposição de Expectativas de Aprendizagens para o 

Ensino Fundamental-Ciclo I — primeiro ao quinto ano." (PMSP, 2007a). Esse documento 

expressava o seu objetivo na Parte 1 — "Apresentação do Programa": 

 

[...] a Secretaria Municipal de Educação no âmbito da Diretoria de Orientação 

Técnica - Ensino Fundamental e Médio - está implementando o Programa de 

Orientação Curricular do Ensino Fundamental. O objetivo é contribuir para a 

reflexão e discussão sobre o que os estudantes precisam aprender, relativamente a 

cada área de conhecimento, construindo um projeto curricular que atenda às 

finalidades da formação para a cidadania, subsidiando as escolas na seleção e 

organização de conteúdos mais relevantes a serem trabalhados ao longo dos nove 

anos do Ensino Fundamental, que precisam ser garantidos a todos os estudantes. 

(PMSP, 2007a, p.10). 

 

 Discutirei adiante as propostas curriculares desse documento para o 1º ano do E. F. de 

nove anos, por enquanto, minha análise busca verificar se os documentos elaborados pela 

SME, inclusive esse, cumpriram sua finalidade formativa de acordo com a percepção dos 

professores investigados. 

Diante do exposto, quais foram as oportunidades de formação específica que os 

professores do 1º ano, sujeitos dessa pesquisa, tiveram para atuar no E. F. de nove anos? 

Dez dos treze professores entrevistados revelaram não se sentirem previamente 

preparados por ações de formação promovidas pela SME, especificamente direcionadas ao E. 

F. de nove anos. 

Cinco depoentes informaram ter estudado e discutido legislações, documentos e texto 

pertinentes ao E. F. de nove anos nos horários coletivos de estudos
9
, nas suas escolas, antes de 

2010.  

É possível inferir que todos os professores entrevistados que tiveram acesso aos 

documentos, tais como as "Orientações Curriculares" (PMSP, 2007a), há pelo menos dois 

anos antes da implantação, entraram em contato com as orientações nele contidas. Pode ter 

                                                 
9 Os professores da RME participam de horários coletivos de estudos, quando optantes pela Jornada Especial 

Integral de Formação- JEIF e também podem vir a participar pela Jornada Básica do Docente- JBD. Portaria 

SME nº 5.539/2011. (PMSP, 2011e). 
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acontecido de os aspectos pertinentes ao E. F. de nove anos, não serem enfatizados nos 

horários coletivos de estudos, devido ser a implantação vista como uma proposição futura, 

sendo assim, teriam optado por se concentrar nas partes do documento que subsidiavam suas 

ações mais imediatas. 

Os professores entrevistados disseram que os estudos e as discussões acima 

mencionados se intensificaram no ano de 2010, e todos que participavam dos horários 

coletivos, os fizeram, frisando que os consideravam insuficientes para ajudá-los em sua 

atuação nas salas do 1º ano, constituídas por crianças de seis anos.  

De acordo com os depoentes, a única formação específica para o E. F. de nove anos, 

oferecida pela SME, da qual tomaram conhecimento, foi um curso realizado em 2010, quando 

as salas do 1º ano já eram formadas por crianças de seis anos. Destacaram o caráter optativo 

desse curso, ou seja, apenas os profissionais que desejaram se inscreveram. 

 O curso ao qual se referiram denominava-se ―A criança de seis anos no Ensino 

Fundamental: Subsídios Teóricos e Práticos para a ação docente‖, publicado no Comunicado 

SME nº 674/2010 (PMSP, 2010a), direcionado, primeiramente, aos professores dos primeiros 

e segundos anos do Ciclo I do Ensino Fundamental de nove anos; organizado em vinte 

módulos, ministrado quase que exclusivamente no formato online, através do uso da 

plataforma da Fundação Santillana
10

, e com o acompanhamento de tutores recrutados dentre 

os formadores dos DOT-P das DRE, contou com poucos encontros presenciais e se estendeu 

ao longo do ano letivo de 2010. 

 O conteúdo desse curso foi distribuído da seguinte forma nos seus vinte módulos 

(PMSP, 2010a, p.34): 

 
1. Legislação e Orientações do MEC; 

2. Teorias da aprendizagem, processos cognitivos e características da criança de 6 

anos; 

3. Organização de cantos de atividades diversificadas – Como e por que organizar 

cantos de atividades diversificadas; 

4. Implantação da atividade permanente ―Cantos de atividades diversificadas‖; 

Planejamento e encaminhamento; Organização de espaços e materiais.  

5. Organização do cotidiano pedagógico; Planejamento; Organização da rotina; 

Atividades permanentes.  

6. O jogo simbólico; Jogo e Cultura; Criação de ambientes lúdicos.  

7. As brincadeiras; Jogos e brincadeiras tradicionais; os jogos e o movimento; os 

jogos e a vida em grupo.  

                                                 
10

 A Fundação Santillana é vinculada ao grupo espanhol Santillana. No Brasil desde 2001, é ligada a algumas 

editoras brasileiras. Esse curso foi desenvolvido pela Fundação Santillana em parceria com a UNDIME e a 

Editora Moderna. 
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8. Alfabetização e cidadania; Planejando uma rotina de trabalho; Diagnóstico; O 

trabalho com nome próprio.  

9. Oralidade; Situações de conversa no cotidiano; Situações formais de 

comunicação.  

10. Leitura pelo professor; Leitura pela criança; Práticas de leitura na sala de aula.  

11. Escrita pela criança; Produção textual; Práticas de escrita na sala de aula.  

12. O jogo como estratégia de ensino; encaminhamentos e intervenções do 

professor.  

13. Construção do número pela criança; planejamento da rotina de trabalho.  

14. Resolução de problemas.  

15. Linguagem Visual, desenho, o desenho também se planeja.  

16. Ver e fazer arte; Pintura; Leitura e Fruição.  

17. Ciências Naturais; Planejar e desenvolver sequências envolvendo linguagem e 

ciências sociais. 

18. Ciências sociais; Planejar e desenvolver sequências envolvendo Linguagem e 

Ciências Sociais.  

19. Registro e construção de portfólios.  

20. Parceria entre escola, família e sociedade. 

 

 

 Somente cinco dos sujeitos dessa pesquisa conseguiram concluir essa formação 

oferecida pela SME, três a iniciaram, mas tiveram de abandoná-la, por motivos técnicos da 

plataforma online, e os demais alegaram razões particulares para não fazê-la. 

 Os depoentes que participaram dessa formação avaliaram que ela agregou 

conhecimentos, levou à reflexão sobre a necessidade de mudanças em suas práticas, estimulou 

novas pesquisas e sugeriu atividades que foram sendo aplicadas, atingindo bons resultados 

com suas turmas. Um dos entrevistados, que o concluiu, assim se manifestou sobre o curso: 

 

[...] O curso tinha muitas atividades semanalmente; tinham tarefas a serem 

realizadas que deveriam ser dado feedback. Foi muito bom, aprendemos a ter uma 

visão mais aprofundada de todas as áreas, canalizando para alfabetização através de 

jogos, brincadeiras; um novo jeito de enxergar. Por exemplo, em Ciências, a questão 

da observação, das descobertas. A Educação Física, alguns jogos, atividades, uma 

outra visão. Em Língua Portuguesa, trabalhar a questão da oralidade, dos cantinhos 

diversificados... Muitas coisas interessantes, esse curso foi muito bom. (Prof. I, em 

entrevista concedida em: 26 set. 2012). 

 

 Portanto, essa formação realizada pela SME, segundo os professores participantes que 

a concluíram, incidiu sobre suas concepções e ofereceu contribuições para suas práticas.  

 Uma das depoentes, que não fez essa formação, fez um curso oferecido pelo Sindicato 

dos Profissionais em Educação no Ensino Municipal de São Paulo (SINPEEM), que 

considerou muito teórico e tratou mais dos aspectos da organização geral do E. F. de nove 

anos, contribuindo muito pouco para a sua prática pedagógica. 
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 Houve uma professora entrevistada que além de ter feito o curso promovido pela 

SME, fez uma Pós-graduação Lato Sensu em Educação Infantil, com vistas a melhorar sua 

atuação no 1º ano do E. F. de nove anos. Eis sua fala: 

 

Não, eu não fui preparada não. Eu que tive de correr atrás, não é? A Prefeitura 

ofereceu um curso: "A criança de seis anos". Um curso em  EAD. Foi em dois mil e 

dez que fiz esse curso, mas foi junto com a implantação. Então fui aprendendo junto, 

mas era um curso optativo, nem todo mundo fez. Eu que estava um pouco assustada 

em receber essas crianças, resolvi fazer. Fiz também uma Pós em Educação Infantil                

para conhecer um pouquinho melhor as crianças... Eu que fui atrás, não é? 

(Professora C em entrevista concedida em: 17 set. 2012). 

 

 Conforme o acima exposto, alguns sujeitos dessa pesquisa procuraram por formação 

continuada também fora da RME, para suprir suas necessidades de mais conhecimentos para 

enfrentar os desafios que suas turmas de crianças de seis anos lhes impunham cotidianamente. 

 Vale destacar que, tais iniciativas de busca por formação continuada e o fato de 

investirem tempo e esforço nessas ações, denotam a preocupação dos sujeitos dessa pesquisa 

com seu desempenho profissional, sobretudo, por serem docentes de longa experiência, que 

poderiam se valer apenas do que já sabiam — como certamente alguns fazem — para 

desenvolver seu trabalho. 

  É sempre bom lembrar que quaisquer ações voltadas para a melhoria da qualidade da 

educação, como por exemplo, os programas de formação continuada, pressupõem o 

envolvimento dos professores, pois eles são os agentes que se encontram na "linha de frente", 

enfrentando dificuldades e, muitas vezes, tendo de propor soluções sozinhos. 

 

5.2 ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS, MATERIAIS E MOBILIÁRIO: 

 

 Os pesquisadores e os profissionais da educação, particularmente, os professores, 

reconhecem a influência do espaço físico nas múltiplas dimensões cognitivas a serem 

desenvolvidas pelas crianças no espaço escolar. Sobre essa questão, afirma Zabalza (1998) 

"[...] o espaço na educação é constituído como uma estrutura de oportunidades. É uma 

condição externa que favorecerá ou dificultará o processo de crescimento pessoal e o 

desenvolvimento das atividades instrutivas" (ZABALZA, 1998, p. 236). O autor descreve a 

escola como lócus privilegiado de acesso à cultura, cenário formador, onde conhecimentos, 

hábitos e atitudes são explicitamente abordados. 
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 Diante disso, vejamos como documentos dos âmbitos federal e municipal de São 

Paulo se referiram à necessidade de adequação dos espaços para a implementação do E. F. de 

nove anos, e também como trataram da questão dos materiais e mobiliário. 

 De acordo com o documento do MEC/SEB "Ensino Fundamental de nove anos - 

Orientações Gerais" (BRASIL, 2004a), a implementação do E. F. de nove anos envolveria 

aspectos administrativos e pedagógicos, e exigiria das secretarias de educação investimentos 

na adequação e reorganização dos espaços físicos, distribuição de materiais adequados, e 

reorganização de propostas e projetos pedagógicos. Essas providências seriam necessárias, 

conforme o referido documento, para assegurar o pleno desenvolvimento das crianças e o 

alcance dos objetivos pertinentes a essa etapa da Educação Básica. 

 O Conselho Nacional de Educação e a Câmara de Educação Básica também se 

manifestaram sobre o acima exposto no Parecer CNE/CEB nº18/2005 (BRASIL, 2005d), 

salientando no item 6 do "Voto dos Relatores" que a ampliação do E. F. para nove anos 

implicaria em:  

 

[...] Providenciar o atendimento das necessidades de recursos humanos [...]; bem 

como as de espaço, materiais didáticos, mobiliário e equipamentos - todos estes 

elementos contabilizados como despesas com manutenção e desenvolvimento do 

Ensino Fundamental. (BRASIL, 2005d, p. 3).  

 

 

 No âmbito municipal, a Indicação CME nº 07/2006 (PMSP, 2008) registrava as 

seguintes recomendações: 

 

[...] Garantia de infraestrutura que disponibilize espaços físicos, equipamentos e 

materiais didáticos, acervo bibliográfico e mobiliário compatível com as 

características dos alunos atendidos no ensino fundamental de 9 anos, inclusive 

adequados às crianças de seis anos [...]. (PMSP, 2008). 

 

 

 O "Projeto de implantação do Ensino Fundamental de 9 anos de duração na rede 

municipal de ensino", apreciado pelo Parecer CME nº 143/2009 (PMSP, 2009a), apresentou 

ações planejadas pela SME para efetivar a implementação do E. F. de nove anos na RME. 

Reproduzo no quadro a seguir uma parte dessas ações, destacando os aspectos que estou 

analisando nesse item da pesquisa: 
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QUADRO 13 — Ações do "Projeto de implantação do Ensino Fundamental de 9 anos 

de duração na rede municipal de ensino" 
ATIVIDADES ESTRATÉGIAS COMPETÊNCIAS CRONOGRAMA 

1- espaço físico/ 

equipamentos 

2- equipamentos 

 

- Instalação de  

brinquedos/parque nas UE/EF.11 

 

SME/DRE/UE 

 

2009 e 2010 

3- materiais  

didáticos/ 

escolares 

 

- Aquisição de acervo inicial de 

brinquedos para 25% das EMEF. 

 

SME/DRE/UE 

 

 

 

2010 a 2012 

[...]    

 

5- mobiliário 

compatível 

- Estudos entre DOT e CONAE 

para a aquisição de mobiliário 

compatível com o funcionamento 

das EMEF - atendendo a faixa 

dos 6 aos 14 anos. 

- Aquisição de mobiliário 

compatível com a necessidade de 

atendimento a diversidade da 

faixa etária 

 

 

SME/CONAE/DOT 

 

 

No decorrer de 

2009 

Fonte: PMSP, 2009ª. Informações sintetizadas a partir do Parecer CME nº 143/2009.  

 

 Na discussão adiante, considero os depoimentos dos sujeitos dessa pesquisa, que se 

manifestaram sobre a preparação das suas escolas para o E. F. de nove anos, com vistas a 

receber de maneira mais adequada as crianças de seis anos. Nessa análise, também faço uso 

das observações assistemáticas que realizei nas escolas visitadas. 

  Em relação aos espaços, priorizei o que denominei "espaços para brincar", quanto aos 

materiais pedagógicos, focalizei os brinquedos, e finalmente tratei do mobiliário. Cumpre 

destacar que, ao avaliar as modificações feitas pelas escolas nas quais trabalhavam no início 

do ano de 2010 — ano da implantação do E. F. de nove anos na RME — sobre os aspectos 

mencionados, os treze professores entrevistados declararam que praticamente nada havia 

mudado. 

 

5.2.1 ESPAÇOS PARA BRINCAR 

 

 A preocupação com a disponibilização nas escolas de espaços mais propícios para 

brincar, a partir do ingresso da criança de seis anos, devido a ampliação do E. F. para nove 

anos, também tem mobilizado os pesquisadores. Arelaro, Jacomini e Klein (2011), ao analisar 

o resultados de suas pesquisas, revelaram: 

                                                 
11 UE/EF: Unidade Educacional/Ensino Fundamental . Disponível em: <http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br>. 

Acesso em: 30 ago. 2013. 
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As entrevistas e questionários indicam que o currículo do primeiro ano do ensino 

fundamental reflete somente uma adaptação simplista do antigo currículo da 

primeira série, com pequenas adequações metodológicas para garantir momentos de 

brincadeiras, porém com limitações devido à ausência, nessas escolas, de espaços 

físicos que contemplem parques e brinquedotecas [...]. (ARELARO, JACOMINI e 

KLEIN, 2011, p.47). 

 

 Sobre esses espaços, ou seja, o "parquinho" e a brinquedoteca, a principal mudança 

nas escolas, detectada pelos professores entrevistados, para receber as crianças de seis anos, 

foi a instalação do "parquinho", tanto que no ano de 2012, sete das onze escolas visitadas já o 

possuíam. 

 Uma das depoentes disse que na escola onde trabalhava já havia "parquinho" há muito 

tempo, por isso, quando foi questionada se havia percebido uma preparação da escola, em 

relação ao espaço para receber a criança de seis anos, não detectou nenhuma mudança. Em 

contrapartida, outra depoente demonstrou grande descontentamento ao informar que, na 

escola onde trabalhava, o "parquinho" que existiu no passado, estava desativado, com os 

brinquedos danificados, e nunca havia sido utilizado pelas turmas do 1º ano do E. F. de nove 

anos. Três entrevistadas informaram que o "parquinho" nas suas escolas foi concluído no final 

de 2010 e passou a ser utilizado pelas crianças em 2011. 

 Embora a instalação de um "parquinho" fosse responsabilidade dos gestores das 

escolas, em articulação com as instâncias superiores, os professores entrevistados das quatro 

escolas, que em 2012 não tinham "parquinho", revelaram que vinham lutando para obter esse 

espaço. Porém, apesar de terem feito constantes solicitações em reuniões pedagógicas, 

elaborado e enviado documentos e pedidos para instâncias superiores, dentre outras ações, 

não tiveram sucesso. Disseram que o principal motivo apresentado pelos seus gestores, era a 

falta de espaço físico. Ao visitar essas escolas, observei que essa alegação, em alguns casos, 

não correspondia à realidade, visto que o espaço existia, portanto os motivos deveriam ser 

outros.  

 Além do "parquinho", a brinquedoteca é um dos espaços propícios para promover 

brincadeiras mais citados pelos educadores e pesquisadores, que têm como foco a criança de 

seis anos, bem como, pelos documentos que orientaram a implantação do E. F. de nove anos, 

para serem instalados nas escolas que oferecem esse nível de ensino. 

 Apenas duas das escolas dos depoentes possuíam uma brinquedoteca, uma estava em 

pleno funcionamento, já a outra não estava sendo frequentada pelas crianças, pois foi montada 

em uma sala muito pequena, que não comportava uma turma de trinta alunos — número 
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médio de alunos por turma naquela escola. Assim, os professores se viam obrigados a levar os 

brinquedos nela existentes para as salas de aula, o que descaracterizava a real função de uma 

brinquedoteca. Para agravar mais o quadro descrito, tal brinquedoteca acabou se 

transformando numa espécie de depósito, abrigando, além dos brinquedos, lâmpadas e outros 

materiais. 

  Os professores participantes das nove escolas que não possuíam brinquedotecas 

justificaram a não instalação desse espaço pela demanda de alunos, que não permitia que uma 

sala fosse destinada àquela função, pois todas eram necessárias para o atendimento das 

turmas. Segundo alguns depoentes, seus gestores estavam empenhados em construir uma 

brinquedoteca, mas para tanto, tinham de conseguir aprovação junto ao órgão competente da 

RME para reformas no prédio, o que não vinha ocorrendo até aquele momento.  

 A dificuldade de ceder salas para a instalação de brinquedotecas, que a maioria das 

escolas visitadas apresentou, está na realidade atrelada à necessidade de construção de mais 

escolas pela RME, vinculada, inclusive, a um maior investimento em espaços para o melhor 

atendimento da implementação do E. F. de nove anos. 

 

5.2.2 BRINQUEDOS 

 

 Um dos materiais pedagógicos, que já fazia parte do acervo das escolas de Ensino 

Fundamental, mas que passou a ganhar maior importância a partir do ingresso da criança de 

seis anos nesses espaços educativos, foi o brinquedo, sobretudo pela exigência nessa faixa 

etária de uma maior variedade e de brinquedos mais voltados para a fruição e o faz de conta.  

 Os brinquedos são necessários tanto para compor as brinquedotecas, quanto para 

possibilitar as atividades lúdicas e as brincadeiras, que os pesquisadores e os documentos de 

orientação, tais como o "Ensino Fundamental de nove anos — orientações para a inclusão da 

criança de seis anos de idade" (BRASIL, 2007) recomendam. 

 No quadro13, que mostra parte das ações do "Projeto de implantação do Ensino 

Fundamental de 9 anos de duração na rede municipal de ensino", apresentado no item 5.2., a 

SME se propunha a adquirir um acervo inicial de brinquedos para 25% das EMEF, entre os 

anos de 2010 e 2012. Fiz minha pesquisa de campo em 2012, não sei informar se alguma das 

onze escolas que visitei foi incluída na porcentagem acima, porque os professores 

entrevistados não fizeram referência explícita a esse respeito. De qualquer forma, me pareceu 
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que a SME foi bastante tímida em seus investimentos nesses materiais, dando pistas de que 

sua prioridade pedagógica talvez tivesse outro foco. 

 Os treze professores pesquisados disseram que contavam com jogos pedagógicos 

quando pedi informações sobre o acervo de brinquedos das suas escolas. Contudo, esse 

material não se destinava exclusivamente às crianças de seis anos, e tinham sido adquiridos 

anteriormente, mas pelo que apurei, houve um maior investimento neles pelas escolas após o 

ingresso daquelas crianças, motivado pela frequência com que eram utilizados pelos 

professores, como eles mesmos revelaram. 

  Outros tipos de brinquedos foram adquiridos em menor número pelas escolas, 

segundo os depoentes, alguns comprados pelos próprios professores e outros foram doados, 

até mesmo pelos alunos. Alguns professores entrevistados se queixaram de que havia poucos 

brinquedos disponíveis nas suas escolas, mas outros declararam contar com um acervo 

abundante. 

 Eis uma fala que ilustra o exposto: 

   

[...] Fomos nos adequando, vendo as necessidades realmente que as crianças tinham. 

Introduzindo brinquedos. A escola adquiriu muitos brinquedos. A gente tem os baús 

de brinquedos. Eu particularmente, na minha sala, tenho os brinquedos que trago da 

minha casa, compro coisas que a gente vai trabalhando; [...]. (Professora B, em 

entrevista concedida em: 13 set. 2012). 

 

 A professora "B" salienta que a escola adquiriu muitos brinquedos, entende-se que a 

escola adquiriu muitos jogos pedagógicos, como a maioria das escolas fez, ao mesmo tempo, 

a entrevistada declara que traz brinquedos de casa e compra outros, o que denota que essa 

professora complementou seu acervo com outros tipos de brinquedos, para propiciar outras 

formas de brincar para seus alunos. 

Fiz um levantamento para tornar visível a situação das onze escolas visitadas, em 

relação aos aspectos tratados no subitem 5.2.1 e neste subitem 5.2.2, ou seja, a presença ou 

não de "parquinhos" e brinquedotecas instalados — "espaços para brincar" —, tipos de 

brinquedos de que dispunham, e a forma como foram adquiridos, que apresento no quadro a 

seguir, onde as escolas foram identificadas por números e os professores entrevistados por 

letras: 
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QUADRO 14 — Espaços para brincar e brinquedos disponíveis nas escolas visitadas 

Escola Prof. Parquinho Brinquedoteca 

 

Brinquedos 

 

1 

 

A 

 

Não 

instalou 

 

Não instalou 

Jogos pedagógicos: memória, dominó 

ortográfico, etc.; cama elástica; 

amarelinha de EVA; adquiridos pela 

escola 

 

2 

 

B 

 

Instalou 

 

Não instalou 

Jogos pedagógicos e brinquedos 

colocados em um baú; adquiridos pela 

escola e pela professora 

 

3 

 

C 

 

Instalou 

 

Instalou 

Jogos pedagógicos e possui uma 

brinquedoteca; adquiridos pela escola 

 

4 

 

D e E 

 

Não 

instalou  

 

Não instalou 

Jogos pedagógicos e brinquedos; 

adquiridos pela escola e pelos 

professores 

 

5 

 

F 

 

Não 

instalou 

 

Não instalou 

Jogos pedagógicos, trilha, monta tudo, 

quebra-cabeça, brinquedinhos da Revista 

Recreio, fantasias, adereços; adquiridos 

pela escola e pela professora 

 

6 

 

G 

 

Instalou 

 

Não instalou 

Jogos pedagógicos, brinquedinhos da 

Revista Recreio, ferramentinhas, 

carrinhos, panelinhas, fogãozinho; 

adquiridos pela escola 

 

7 

 

H e I 

 

 

 

Instalou 

 

Não instalou 

Jogos pedagógicos, brinquedos (poucos) 

colocados em um balde, caixa com pinos 

de montar, brinquedinhos da Revista 

Recreio; adquiridos pela escola e doados 

 

8 

 

J 

 

Instalou 

 

Não instalou 

Jogos pedagógicos e brinquedos; 

adquiridos pela escola e pelos 

professores 

 

 

9 

 

K 

 

Instalou 

 

Não instalou 

Jogos pedagógicos e brinquedos (muitos) 

adquiridos pela escola e professora 

(corda, bola, Lego, etc.) 

 

10 

 

 

L 

 

 

Não 

instalou 

 

Não instalou 

Jogos pedagógicos: trilha, dominó, 

dados; adquiridos pela escola  

 

 

11 

 

 

M 

 

Instalou 

 

Instalou 

Jogos pedagógicos e possui uma 

brinquedoteca; adquiridos pela escola 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos depoimentos dos entrevistados e da observação empírica. 

 

 

5.2.3 MOBILIÁRIO 

 

 Nas pesquisas e artigos produzidos pelos que investigam a implementação do E. F. de 

nove anos, a falta de preocupação das escolas com a adequação do mobiliário para a criança 
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de seis anos é citada de forma recorrente. No artigo intitulado "O ensino fundamental de nove 

anos e o direito à educação", as pesquisadoras Arelaro, Jacomini e Klein (2011) apresentam 

um exemplo extraído de sua pesquisa empírica que ilustra minha afirmação: 

 

Questionada sobre se a escola de ensino fundamental estava preparada para receber 

as crianças de 6 anos, uma professora afirmou: [...] não, começando pela mobília, 

todos ficaram com os pés suspensos. É totalmente inadequado, alguns dependurados 

na carteira. A escola regular hoje está preparada para alunos maiores, ela não tem a 

característica de continuidade da infância. (Professora da rede estadual paulista). 

(ARELARO, JACOMINI e KLEIN, 2011, p. 47). 

 

 

 Concordo com os demais pesquisadores nesse aspecto, pois a minha investigação 

confirmou o que eles vêm afirmando, e os depoentes foram unânimes: nenhuma mesa, carteira 

ou cadeira foi adquirida ou trocada para atender a especificidade da criança de seis anos, nas 

escolas onde trabalhavam, inclusive, fizeram questão de frisar que seus alunos ficavam mal 

acomodados, com os pés balançando por não alcançarem o chão, ou, muitas vezes, se punham 

de joelhos sobre as cadeiras, buscando uma posição mais confortável. 

 Embora o "Projeto de implantação do Ensino Fundamental de 9 anos de duração na 

rede municipal de ensino" (PMSP, 2009a) houvesse apresentado proposições de elaborar 

"Estudos entre a Diretoria de Orientação Técnica (DOT) e a Coordenadoria Geral dos 

Núcleos de Ação Educativa (CONAE) para a aquisição de mobiliário compatível com o 

funcionamento das EMEF - atendendo a faixa dos 6 aos 14 anos" e de "Aquisição de 

mobiliário compatível com a necessidade de atendimento a diversidade da faixa 

etária"(PMSP, 2009a), que deveriam ter ocorrido no ano de 2009, conforme o quadro 13, do 

item 5.2 desse estudo, tais providencias não chegaram nas escolas que visitei no ano de 2012, 

pelo menos não até as datas das visitas. 

 O fato das salas de aula das EMEF que atendem os 1º anos de crianças de seis anos 

serem ocupadas por turmas de adolescentes e até mesmo de adultos em outros turnos — 

questão apontada por quase todos os professores entrevistados —, pode ser o motivo da 

manutenção do mobiliário inadequado para crianças menores. Todavia, mesmo as poucas 

escolas visitadas, que organizaram as turmas de tal forma que as salas eram ocupadas em mais 

de um turno apenas por crianças menores, não providenciaram o mobiliário adequado para 

elas. 

 Os treze sujeitos dessa pesquisa manifestaram como algo a ser conquistado, para que a 

EMEF se tornasse mais acolhedora para as crianças de seis anos: ter ao menos uma sala de 
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aula mais apropriada, com o mobiliário adequado, que só fosse frequentada por crianças 

pequenas, para que pudessem criar para elas um ambiente mais alegre e educador.  

 Uma parcela dos depoentes, talvez temendo causar algum melindre com suas 

declarações, expressou uma aparente falta de conhecimento sobre a quem competiria na 

escola tomar as decisões para alcançar as melhorias que julgavam necessárias. Eis uma fala 

que denota essa questão: 

 

Dependeria não sei de que órgão. Mas assim, fazer uma adaptação, uma classe 

especial para essas crianças de nove anos. Porque tem criança, que chega; tenho uma 

aluna que completou seis anos ontem. Ela é pequenininha, o pezinho dela nem 

encosta no chão. Então teria que fazer assim, adaptar carteiras diferentes. A sala 

diferente, mas já não é uma coisa que compete à direção da escola, não é? 

(Professora G, em entrevista concedida em: 18 out. 2012). 

 

 

 Os depoimentos que analisei e a observação assistemática que fiz nas escolas 

visitadas, me levaram a constatar que foram poucas as mudanças nos espaços objetivando o 

brincar e em razão do ingresso das crianças de seis anos, sendo a instalação de "parquinhos" a 

de maior ocorrência. Quanto aos brinquedos, julgo que houve pouco investimento na 

diversidade desses materiais, tanto pela SME, quanto pelas escolas visitadas, haja vista a 

necessidade — apontada por vários dos entrevistados — deles mesmos providenciarem 

brinquedos. Sobre o mobiliário, ficou claro que houve pouco empenho tanto da SME quanto 

das escolas para a adequação necessária. 

 Em relação à adequação do mobiliário pelas escolas, um esforço no sentido de 

organizar o uso das salas de aula nos turnos, onde isso fosse possível, ajudaria. Entretanto, na 

maioria dos casos, a solução depende mais uma vez da RME construir mais escolas, para 

acomodar a demanda e distribuir melhor os alunos nos turnos, atendendo a necessidade de 

espaços propícios exigidos pela implementação do E. F. de nove anos. 

 No capítulo seguinte, discuto o currículo planejado para o E. F. de nove anos, mais 

especificamente para o 1º ano, sobretudo o elaborado pela SME. As análises foram feitas a 

partir de dois eixos principais: a alfabetização e a presença do lúdico e das brincadeiras. Nas 

análises desses eixos foram considerados os dados colhidos nos depoimentos dos professores 

participantes, as observações assistemáticas das escolas visitadas, articulados com 

documentos e contribuições de autores e de pesquisadores das questões tratadas.  
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6 O CURRÍCULO 

 

 Tenho clareza de que o currículo das escolas da RME vem sendo construído e 

praticado em cada uma das escolas, em cada sala de aula, por cada professor para e com seus 

alunos. Assim, faço a seguir algumas considerações sobre currículo, para explicitar quais 

foram os fundamentos teóricos que nortearam minhas análises sobre ele. 

 O currículo é uma prática que se desenvolve por meio de múltiplos processos e abarca 

diferentes práticas que se entrelaçam. Na atividade pedagógica relacionada com o currículo, o 

professor é crucial para a concretização desse processo. Reconhecer o currículo como prática 

significa perceber o professor como sujeito ativo, que embora seja moldado pelo currículo, ao 

mesmo tempo o traduz na prática, portanto a influência é recíproca (SACRISTÁN, 2000). 

  O currículo é a expressão da função social da instituição escolar e isso repercute tanto 

no comportamento dos alunos quanto no dos professores. Como prática, ele é uma referência 

para o comportamento profissional dos docentes, condicionando às coordenadas do cargo e 

inclusive à estrita prática pedagógica. Sobre os docentes recaem não somente as prescrições 

manifestadas no currículo, mas as obrigações em relação a seus alunos e ao meio social 

concreto onde vivem. Considerando que o currículo tem a ver com a cultura a qual os alunos 

têm acesso, cabe ao professor analisar que significados da cultura deverá enfatizar 

(SACRISTÁN, 2000). 

 O autor acima acrescenta: 

 

[...] o currículo, como seleção de conteúdos culturais e habilidades de diferentes 

ordens, elaborados pedagogicamente e apresentados ao professor por meio de 

regulações, guias, livros-texto, materiais diversos, etc., é um determinante decisivo 

da prática profissional; mais ainda em contextos como o nosso, em que as 

determinações neste sentido foram sempre muito diretivas, especialmente para o 

professor do ensino primário. (SACRISTÁN, 2000, p. 170-171). 

 

 

 Em relação ao currículo do E. F. de nove anos, a SME se antecipou ao publicar, em 

2007, e distribuir em 2008, a todas as escolas e professores do Ensino Fundamental da RME, 

o documento "Orientações curriculares e proposição de expectativas de aprendizagem para o 

Ensino Fundamental-ciclo I" (PMSP, 2007a), ante à implantação do E. F. de nove anos nessa 

rede, que só ocorreu em 2010, e também à instância federal, visto que as "Diretrizes 
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Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos" só foram instituídas no 

ano de 2010, pelo Parecer CNE/CEB nº 11/2010 (BRASIL, 2010c). 

 Em seus estudos, Apple (1995) explica que a elaboração de currículos pelos órgãos 

centrais representa um tipo de controle. Porém, o autor salienta que as pessoas que trabalham 

nas escolas não são passivas às mudanças que lhes são impostas, e que ainda possuem algum 

grau de autonomia. O estudioso explica que nem mesmo o fato do Estado apregoar que está 

buscando encontrar formas mais eficientes de organizar o ensino, não garante que o 

professorado, que detém práticas de trabalho e de auto-organização, as aceite.  

 Os professores do 1º ano da RME deveriam se reportar, em 2012, conforme seus 

depoimentos, tanto às "Orientações curriculares" (PMSP, 2007a), quanto às "Matrizes 

Curriculares" (PMSP, 2011g). Embora as "Orientações Curriculares" (PMSP, 2007a) tenham 

sido distribuídas pela SME a partir de 2008, portanto, antes da implementação do E. F. de 

nove anos na RME, permaneceram válidas, devido à Portaria SME nº 5.905/10 (PMSP, 

2010b). 

 As "Orientações curriculares" (PMSP, 2007a) faziam parte de um "Programa de 

Orientação Curricular do Ensino Fundamental" da SME, cujos objetivos principais, 

registrados na página 10 daquele documento, eram os de contribuir e fomentar a discussão 

sobre os que os estudantes precisariam aprender em cada uma das áreas do conhecimento, e 

subsidiar as escolas no processo de seleção e organização dos conteúdos ao longo dos nove 

anos do Ensino Fundamental. (PMSP, 2007a). 

  Nas "Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos" 

(BRASIL, 2010c), no item 5. "O Currículo", os elaboradores explicitam como pretendem que 

as escolas lidem com a cultura e o conceito de currículo que os norteou: 

 

Cabe primordialmente à instituição escolar a socialização do conhecimento e a 

recriação da cultura. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais 

para a Educação Básica (Parecer CNE/CEB nº7/2010 e Resolução CNE/CEB nº 

4/2010), uma das maneiras de se conceber o currículo é entendê-lo como constituído 

pelas experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, 

permeadas pelas relações sociais, buscando articular vivências e saberes dos alunos 

com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as 

identidades dos estudantes [...]. (BRASIL, 2010c, p.11). 

 

 Mais a frente, os elaboradores dessas "Diretrizes Curriculares Nacionais" (BRASIL, 

2010c) recomendam que as escolas busquem a coerência entre o que proclamam e o que 
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realizam, ou seja, que não devem pressupor que certos conhecimentos que elas não ensinam 

são do domínio de todos, deixando entrever o conceito de cultura escolar que guiou sua 

elaboração:  

 

O aluno precisa aprender não apenas os conteúdos escolares, mas também saber se 

movimentar na instituição pelo conhecimento que adquire de seus valores, rituais e 

normas, ou seja, pela familiaridade com a cultura da escola. Ele costuma ir bem na 

escola quando compreende não somente o que fica explícito, como o que está 

implícito no cotidiano escolar, ou seja, tudo aquilo que não é dito mas que é 

valorizado ou desvalorizado pela escola em termos de comportamento, atitudes e 

valores que fazem parte de seu currículo oculto [...]. (BRASIL, 2010c, p.12). 

  

 Ao se referirem mais especificamente à entrada da criança de seis anos no Ensino 

Fundamental, os elaboradores das "Diretrizes Curriculares Nacionais" (BRASIL, 2010c) 

manifestam sua preocupação com a aprendizagem e desenvolvimento pleno daquelas 

crianças, propondo que o Ensino Fundamental deva recuperar da Educação Infantil o caráter 

lúdico, proporcionando a esses alunos aulas mais prazerosas e desafiadoras, além de 

recomendar que: 

 

[...] A escola deve adotar formas de trabalho que proporcionem maior mobilidade às 

crianças na sala de aula, explorar com elas mais intensamente as diversas linguagens 

artísticas, a começar pela literatura, utilizar mais materiais que proporcionem aos 

alunos oportunidade de raciocinar manuseando-os, explorando as suas 

características e propriedades, ao mesmo tempo em que passa a sistematizar mais os 

conhecimentos escolares [...]. (BRASIL, 2010c, p.21). 

 

 

 A partir das "Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 

(nove) anos" (BRASIL, 2010c), a SME publicou a Portaria nº. 5.704/2011(PMSP, 2011g), 

que instituiu as "Matrizes Curriculares para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental". 

As onze escolas que visitei em 2012 estavam organizadas em dois turnos de 

funcionamento diurno para o E. F. regular, embora algumas mantivessem o EJA no período 

noturno. Como esse estudo se reporta ao E. F. regular, apresento a seguir o modelo de Matriz 

Curricular pertinente ao ANEXO I, ao qual as escolas visitadas se enquadravam, para a 

visualização da distribuição da carga horária, particularmente do 1º ano:  
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QUADRO 15 — Modelo de Matriz Curricular-Anexo I 

ANEXO I DA PORTARIA Nº 5.704, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 

ENSINO FUNDAMENTAL – Regular 

Dois Turnos Diurnos 

MATRIZ CURRICULAR 

 

Ciclos I e II 

 
- 28 horas-aula X 40 semanas = 1.120 horas-aula 

- 1.120 horas- aula X 45 minutos = 50.400 minutos 

- 50.400 minutos + 6.000 minutos (recreio e atividades orientadas) = 56.400 minutos 

- 02 horas-aula (enriquecimento curricular) X 40 semanas = 80 horas-aula 

- 80 horas-aula X 45 minutos= 3.600 minutos 

- 3.600 minutos + 56.400 minutos = 60.000 minutos ou 1.000 horas 

 
Fonte: PMSP, 2011g. Portaria nº. 5.704/2011. 

 

 

 Cabem aqui algumas explicações para facilitar a compreensão dessa matriz: na coluna 

do 1º ano, quando no componente Arte, aparece: 1/1* e em Educação Física: 1/2*, significa 

que os alunos têm duas e três aulas desses componentes, respectivamente, e que as aulas 
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numeradas sem o asterisco (*) deveriam ser ministradas pelo professor multidisciplinar
12

 

(regente da turma) e as com asterisco (*) pelo professor especialista. 

  O Anexo I da Portaria nº. 5.704/11 (PMSP, 2011g) não deixa isso claro, mas as aulas 

de Inglês também deveriam ser ministradas por especialistas, conforme a Portaria SME nº 

5.361/2011 (PMSP, 2011d) ―Art. 5º - As aulas de Língua Inglesa serão ministradas por 

Professores de Ensino Fundamental II e Médio, que titularizam o componente curricular de 

Inglês, e comporão a sua jornada semanal de trabalho.‖  

 Os itens que aparecem logo abaixo dos quadros do Anexo I da Portaria nº. 5.704/11 

(PMSP, 2011g), detalham as horas aulas em minutos e informam o cálculo total de horas de 

cada turno. O "Enriquecimento Curricular" é destinado a turnos diurnos mais extensos, que 

possibilitam essas aulas. 

 Embora a SME, tivesse instituído as "Matrizes Curriculares para as Escolas 

Municipais de Ensino Fundamental", previu na Portaria nº. 5.704/11 (PMSP, 2011g) a 

possibilidade de que suas escolas organizassem seus próprios currículos: 

 

Art. 7º - As Unidades Educacionais que optarem por organização curricular própria, 

aprovada pelo Conselho de Escola e devidamente fundamentada, deverão submeter 

previamente seu Regimento Escolar e Projeto Pedagógico à análise da Secretaria 

Municipal de Educação e à aprovação do Conselho Municipal de Educação, nos 

termos da Indicação CME 03/02. (PMSP, 2011g). 

 

 

 Ao mesmo tempo, no artigo 3º da Portaria nº. 5.704/11(PMSP, 2011g), a SME 

determinou conteúdos obrigatórios. A inclusão desses conteúdos provocou uma disputa pelo 

tempo das aulas dedicado aos conteúdos mais tradicionais, assim, incidiu sobre o currículo 

praticado pelos docentes, inclusive, os do 1º ano do E. F. de nove anos, representando mais 

um desafio a ser enfrentado por eles.  

 

                                                 
12

 Professores que trabalham no Ensino Fundamental I em todos os campos do conhecimento ministrado nas  

várias disciplinas do currículo escolar. Denominação fixada em documentos do âmbito federal, sobretudo a partir 

de 2002. (CRUZ, 2012, p. 2902). 
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Art. 3º- No currículo do Ensino Fundamental constituir-se-ão conteúdos 

obrigatórios, em cumprimento aos dispositivos legais estabelecidos nas Leis 

Federais nºs 11.525/07, 11.645/08 e 11.769/08, as seguintes temáticas: 

I – Música: integrando o Componente Curricular ―Arte‖, como uma de suas 

Linguagens; 

II – Direitos da Criança e do Adolescente: permeando todos os Componentes 

Curriculares; 

III – História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena: integrando os conteúdos de 

História, ou permeando todos os conteúdos curriculares, conforme estabelecido no 

Projeto Pedagógico de cada Unidade Educacional. (PMSP, 2011g). 

 

 Além disso, a Portaria SME nº 5.704/11(PMSP, 2011g), reiterou a introdução em 

todos os anos do Ciclo I do Ensino Fundamental da Língua Inglesa:  

 

Art. 4º - Em todos os anos do Ciclo I do Ensino Fundamental será implantado o 

componente curricular ―Língua Inglesa‖ compondo a Parte Diversificada do 

Currículo, nos termos do contido na Portaria SME nº 5.361, de 04/11/11. (PMSP, 

2011g). 

 

 A Portaria SME nº 5.361/11(PMSP, 2011d) institui o Programa ―Língua Inglesa no 

Ciclo I‖ nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, organizado em etapas, que 

planejam uma iniciação na Língua Inglesa nas séries iniciais: 

 

Art. 2º - O Programa ‖Língua Inglesa no Ciclo I‖ constitui-se na oferta de 2 (duas) 

horas-aula semanais do Componente Curricular “Língua Inglesa”,dentro do 

horário regular de aulas dos alunos, a partir do 1º ano do Ciclo I do Ensino 

Fundamental e será estruturado em 4 (quatro) Etapas [...]. 

Art. 3º - A organização dos conteúdos de Língua Inglesa para o Ciclo I observará as 

seguintes diretrizes: 

I – Para os 1ºs, 2ºs e 3ºs anos do Ciclo I: serão programadas atividades voltadas para 

a iniciação da Língua Inglesa em situações sociais do cotidiano por meio de práticas 

de escuta, leitura e produção oral com aprofundamento e oferta de novos desafios 

que exijam maior complexidade, na medida do desenvolvimento dos alunos [...]. 

(PMSP, 2011d). 

 

 O Comunicado SME nº 1.290/11 (PMSP, 2011b) apresentou uma proposta de 

Organização Curricular de Língua Inglesa para o Ciclo I. Esse Comunicado expunha os 

conteúdos de Língua Inglesa previstos para os 1º anos, mostrado no próximo quadro: 
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QUADRO 16 — Conteúdos de Língua Inglesa para o 1º e o 2º ano do Ciclo I  

 

Fonte: PMSP, 2011b. Comunicado SME nº.1.290/2011. 

 

 

 As alterações no currículo do 1º ano do Ensino Fundamental de nove anos, trazidas 

pelas "Matrizes Curriculares para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental" (PMSP, 

2011g), não invalidaram as prescrições das "Orientações curriculares" (PMSP, 2007), ambas 

organizavam e orientavam o trabalho dos professores que entrevistei em 2012. 

 O fato era que, os professores do 1º ano deveriam pautar o seu trabalho por esses 

documentos, o que me permitiu inferir que tiveram de fazer adequações, nem que tenha sido 

apenas com relação à distribuição do tempo dedicado a cada componente curricular, porque a 

inclusão de outros componentes, como, por exemplo, o inglês — ministrado por um professor 

especialista — fez com o professor multidisciplinar cedesse a ele o tempo anteriormente 

dedicado a componentes mais tradicionais, como a alfabetização. 

 Nos documentos que orientaram a implementação do E. F. de nove anos, sobretudo no 

âmbito federal, algumas questões referentes ao currículo do 1º ano receberam ênfase, não por 

acaso essas mesmas questões têm preocupado os pesquisadores, que se dedicaram a estudar 

essa implementação, como eu. Estou falando da alfabetização e da presença do lúdico e das 

brincadeiras. 

 Por compartilhar tais preocupações, incluí no roteiro da entrevista que fiz para os 

sujeitos participantes dessa pesquisa, questões sobre o currículo praticado que contemplavam 

os aspectos acima mencionados. Assim, nos próximos itens, esses aspectos são analisados 

com o propósito de verificar se os professores entrevistados alteraram práticas, segundo sua 
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própria percepção, a partir do ingresso das crianças de seis anos no 1º ano, com a 

implementação do E. F. de nove anos na RME. 

 

6.1 ALFABETIZAR: SIM E NÃO! 

 

 Nas três últimas décadas, foram empreendidas duras críticas sobre o ensino da leitura e 

da escrita, feito com base no treino das habilidades de decodificação e codificação do 

alfabeto, como pude constatar consultando os textos acadêmicos e os documentos oficiais.  

 Nesse período, o lugar central nas discussões passou a ser ocupado pela psicogênese 

da aquisição da escrita, uma abordagem de grande impacto conceitual no campo da 

alfabetização, sistematizada por Ferreiro e Teberosky (1999) e vários outros teóricos e 

pesquisadores. Surgiu a partir daí o ideário que, no Brasil, recebeu a denominação de 

Construtivista. (BREGUNCI, 2006 e ALBUQUERQUE; MORAIS; BRITO FERREIRA, 

2008). 

 Os questionamentos em torno do conceito de alfabetização adquiriram ainda uma 

outra especificidade no Brasil, aqui os conceitos de alfabetização — aprendizagem inicial da 

leitura e da escrita — e letramento — domínio de habilidades de uso da leitura e da escrita — 

se mesclaram. Esse vínculo é perceptível na análise das fontes, nos censos demográficos, na 

mídia e mesmo na produção acadêmica (SOARES, 2004 e LEITE, 2006). 

 De acordo com Soares (2004), a associação dos dois conceitos tem, muitas vezes, 

levado à concepção equivocada de que os dois fenômenos se fundem. A autora explica que, 

inegavelmente, a relação entre alfabetização e letramento é necessária, ou mesmo, imperiosa, 

mas acaba por diluir a especificidade de cada um desses processos.  

 Complementando o que disse a autora acima, Leite (2006), afirma: 

 

[...] Na prática, muitos educadores passaram a utilizar os dois conceitos como 

sinônimos, dando, frequentemente, prioridade ao conceito de Letramento. Isso, 

obviamente, produziu vários problemas para o processo de Alfabetização, sendo o 

mais relevante a perda da especificidade desse conceito, com várias implicações 

metodológicas. Talvez a consequência metodológica mais séria seja a recente ideia 

de que Alfabetização não necessita de um trabalho pedagógico sistemático. (LEITE, 

2006, p. 454) 

 

 Nos métodos hoje designados tradicionais, segundo Soares (2004), a criança era 

considerada dependente de estímulos externos para aprender o sistema de escrita, enquanto 
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que hoje, ela passa a ser sujeito ativo que, progressivamente, vai interagindo com a língua 

escrita em seus usos e práticas sociais, empregando suas próprias habilidades, construindo e 

reestruturando seus conhecimentos para aprendê-la.  

 A compreensão errônea de parte da concepção que sustenta o método hoje praticado 

provocou alguns equívocos, resultando na perda da especificidade da alfabetização. O 

primeiro deles foi o de se subestimar a natureza do objeto de conhecimento em construção, 

que é, em sua essência, um objeto linguístico constituído de relações convencionais e, muitas 

vezes, arbitrárias entre fonemas e grafemas. Outro significativo equívoco foi uma falsa 

inferência de que o paradigma conceitual psicogenético seria incompatível com propostas de 

métodos de alfabetização. Finalmente, também o falso pressuposto de que basta o convívio 

intenso com a cultura escrita para a criança se alfabetizar (SOARES, 2004). 

 Defender a especificidade do processo de alfabetização, esclarece Soares (2004), não 

significa dissociá-lo do processo de letramento. Em síntese a autora propõe: 

 

[...] em primeiro lugar, a necessidade de reconhecimento da especificidade da 

alfabetização, entendida como processo de aquisição e apropriação do sistema da 

escrita, alfabético e ortográfico; em segundo lugar, e como decorrência, a 

importância de que a alfabetização se desenvolva num contexto de letramento – 

entendido este, no que se refere à etapa inicial da aprendizagem da escrita, como a 

participação em eventos variados de leitura e de escrita, e o consequente 

desenvolvimento de habilidades de uso da leitura e da escrita nas práticas sociais 

que envolvem a língua escrita, e de atitudes positivas em relação a essas práticas; em 

terceiro lugar, o reconhecimento de que tanto a alfabetização quanto o letramento 

têm diferentes dimensões, ou facetas, a natureza de cada uma delas demanda uma 

metodologia diferente, de modo que a aprendizagem inicial da língua escrita exige 

múltiplas metodologias algumas caracterizadas por ensino direto, explícito e 

sistemático – particularmente a alfabetização, em suas diferentes facetas – outras 

caracterizadas por ensino incidental, indireto e subordinado a possibilidades e 

motivações das crianças [...]. (SOARES, 2004, p.16). 

 

 Concordo com a posição defendida por Soares (2004), Leite (2006) e demais 

estudiosos dessas questões, que consideram importante garantir, no processo de alfabetização, 

a especificidade da apropriação do sistema alfabético, sem perder de vista o letramento.  

 A implementação do E. F. de nove anos no país abarca outro viés na discussão sobre a 

alfabetização, sem, contudo, se distanciar das questões referentes ao tema que tratei até aqui. 

Estou me referindo à polêmica sobre se a alfabetização deve ser priorizada ou não no 1º ano 

do E. F. de nove anos, visto que nele passaram a ser obrigatoriamente matriculadas as 

crianças de seis anos de idade. 
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 Não se trata de uma novidade, porque na Educação Infantil já ocorriam debates sobre 

a alfabetização dessas crianças, quando estavam naquele nível de ensino. Conforme Knüppe 

(2003), a alfabetização na Educação Infantil é um assunto discutido há muitos anos em toda a 

América Latina e alguns países da Europa. A autora acrescenta que "Muitos pesquisadores 

aprofundaram-se no assunto, mas a polêmica sim ou não, continua a assombrar profissionais 

da área." (KNÜPPE, 2003, p. 41). 

 Não está sendo diferente entre os pesquisadores que se dedicam ao tema do E. F. de 

nove anos, a polêmica sobre a priorização da alfabetização no 1º ano os tem mobilizado, 

transpareceu, inclusive, nos documentos que orientaram a implementação desse ensino, onde, 

muitas vezes, num mesmo documento, ora se apresentam argumentos favoráveis a 

centralidade da alfabetização, ora os argumentos são contrários a essa centralidade. 

 Nessa pesquisa, tal polêmica ganhou relevância, sobretudo devido ao perfil dos 

sujeitos participantes, ou seja, professores alfabetizadores de larga experiência com turmas de 

1º ano, características que certamente incidiram sobre as análises.  

 Empreendo essa discussão a partir dos documentos produzidos para orientar a 

implementação do E. F. de nove anos, e do posicionamento de alguns pesquisadores, 

procurando articulá-los às falas dos depoentes. 

 Destaco alguns trechos que contemplam a polêmica acima citada, que constam da 

Parte II — "A ampliação do ensino fundamental para nove anos", do documento "Ensino 

Fundamental de nove anos — Orientações Gerais" (BRASIL, 2004a). 

             No item 2 — "Por que o Ensino Fundamental a partir dos seis anos", consta: 

  

 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, 2004a, p.17). 

 

 No subitem 3.2 — "A nova idade que integra o Ensino Fundamental", consta: 

 

[...] Do ponto de vista pedagógico, é fundamental que a alfabetização seja 

adequadamente trabalhada nessa faixa etária, considerando-se que esse processo não 

se inicia somente aos seis ou sete anos de idade, pois, em vários casos, inicia-se bem 

antes, fato bastante relacionado à presença e ao uso da língua escrita no ambiente da 

criança. (BRASIL, 2004a, p.20). 

 

Entretanto, possibilitar o acesso aos diversos usos da leitura e da escrita não é      

suficiente para que elas se alfabetizem. É necessário, além disso, um trabalho 

sistemático, centrado tanto nos aspectos funcionais e textuais, quanto no 
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aprendizado dos aspectos gráficos da linguagem escrita e daqueles referentes ao 

sistema alfabético de representação. 

O fato  de as crianças serem  alfabetizadas  formalmente a partir dos seis anos não 

constitui uma novidade no meio educacional brasileiro [...]. (BRASIL, 2004a, p.21). 

 

 No trecho do item 2, o documento (BRASIL, 2004a) se refere aos conteúdos e 

atividades que deveriam compor o currículo do 1º ano do E. F. de nove anos, salientando que 

não deveriam ser os mesmos da tradicional primeira série, ou seja, do antigo 1º ano do E. F. 

de oito anos. Com isso, seus elaboradores estariam se reportando ao que recomendaram na 

página 20 do próprio documento, ou seja, que outras linguagens — oral, gestual, plástica, 

corporal, musical e a do faz de conta — também deveriam ser trabalhadas nesse novo 1º ano, 

para além da leitura e da escrita, que eram as tradicionalmente exploradas no formato anterior 

(BRASIL, 2004a). 

 Mais à frente, nos trechos do subitem 3.2, ao tratar especificamente do processo de 

alfabetização, o mesmo documento segue uma linha de argumentação que novamente 

colocaria a alfabetização no centro das preocupações do novo 1º ano, frisando que ela se 

iniciava bem antes dos seis anos, que a alfabetização aos seis anos não constituía uma 

novidade, e que o processo de alfabetização exigiria um trabalho sistemático a ser realizado 

nesse 1º ano (BRASIL, 2004a). 

 A defesa da não centralidade na alfabetização, o incentivo ao desenvolvimento de 

outras formas de expressão, e o acesso ao conhecimento nas outras áreas, foram registrados 

no item V- "Reflexões sobre o Currículo" do documento "Ampliação do ensino fundamental 

para nove anos - 3º Relatório do Programa" (BRASIL, 2006b), como segue: 

 

O primeiro ano do ensino fundamental de nove anos não se destina exclusivamente à 

alfabetização. Mesmo sendo o primeiro ano uma possibilidade para qualificar o 

ensino e a aprendizagem dos conteúdos da alfabetização e do letramento, não devem 

ser priorizadas essas aprendizagens como se fossem a única forma de promover o 

desenvolvimento das crianças dessa faixa etária. É importante que o trabalho 

pedagógico implementado possibilite ao aluno o desenvolvimento das diversas 

expressões e o acesso ao conhecimento nas suas diversas áreas. (BRASIL, 2006b, 

p.9).  

 

 

 Cecília Goulart, no texto "A organização do trabalho pedagógico: alfabetização e 

letramento como eixos orientadores", que se encontra no documento MEC/SEB "Ensino 

fundamental de nove anos: orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade" 

(BRASIL, 2007), ressaltou: "[...] Do ponto de vista escolar, espera-se que a criança de seis 
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anos possa ser iniciada no processo formal de alfabetização, visto que possui condições de 

compreender e sistematizar determinados conhecimentos.[...]" (BRASIL, 2007, p.87). Embora 

essa autora tenha se posicionado de maneira mais favorável à alfabetização da criança de seis 

anos, esse mesmo documento traz textos que defendem outras linguagens pertinentes à 

infância e às brincadeiras. 

 Mônica Correia Baptista, no texto "Crianças menores de sete anos, aprendizagem da 

linguagem escrita e o ensino fundamental de nove anos" — primeiro texto do documento 

MEC/SEB "A criança de 6 anos, a linguagem escrita e o ensino fundamental de nove anos: 

orientações para o trabalho com a linguagem escrita em turmas de crianças de seis anos de 

idade" (BRASIL, 2009c) —, se colocou em defesa da aprendizagem da linguagem escrita 

para crianças menores de sete anos, apresentando-o como um direito dessas crianças, como 

segue: 

 

Como esperamos ter demonstrado, tanto a linguagem escrita quanto sua 

aprendizagem possuem elementos que as tornam coerentes com o universo infantil, 

com sua forma de construir significados para o que se faz, para o que se vê e para 

aquilo que se experimenta.  

O direito de ter acesso ao mundo da linguagem escrita e dele se apropriar não pode 

descuidar-se do direito de ser criança, e há muitas maneiras de se respeitarem ambos 

os direitos. (BRASIL, 2009c, p.23) 

 

 Enquanto alguns autores e pesquisadores, como os citados acima, defendem a 

alfabetização para a criança de seis anos, empregando argumentos como a motivação e as 

condições necessárias para aprender que essas crianças apresentam, e o direito que possuem a 

essa aprendizagem, já que pertencem a um ambiente letrado; dentre outros há os que 

defendem que no 1º ano deveriam ser enfatizadas diversas linguagens e demais áreas do 

conhecimento, como os que criticam o anseio que parece estar se instalando na nossa 

sociedade por uma alfabetização precoce, como Arelaro, Jacomini e Klein (2011) e os que 

descrevem a obrigatoriedade da matrícula da criança de seis anos no 1º ano do E. F. de nove 

anos, como confinamento da infância ou privação da infância, como Pinto, M. (2007). 

 No âmbito municipal, a SME, no documento "Orientações Curriculares: Proposição de 

Expectativas de Aprendizagem-Ciclo I" (PMSP, 2007a), já considerando o E. F. de nove anos, 

não indicava que a alfabetização
13

 deveria ser concluída no 1º ano. Essa posição foi 

                                                 
13 Aqui entendida, sobretudo como processo de aquisição e apropriação do sistema da escrita, alfabético e 

ortográfico. 
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explicitada na expectativa de que os alunos ao final do 1º ano deveriam "escrever controlando 

a produção pela hipótese silábica, com ou sem valor sonoro convencional" (PMSP, 2007a). O 

quadro abaixo apresenta as expectativas em relação ao sistema de escrita alfabética para o 1º 

ano: 

 

QUADRO 17 — Expectativas de aprendizagem do sistema de escrita alfabética para o  

1º ano 
P38 Compreender diferenças entre escrita e outras formas gráficas. 

P39 Reconhecer e nomear as letras do alfabeto. 

P40 Escrever seu próprio nome e utilizá-lo como referência para escrever outras palavras, 

construindo a correspondências letra/som. 

P41 Conhecer as representações das letras no alfabeto de imprensa maiúsculo (para ler e 

escrever). 

P42 Localizar palavras em textos conhecidos. 

P43 Escrever controlando a produção pela hipótese silábica, com ou sem valor sonoro 

convencional. 
Fonte: PMSP, 2007a, p. 46, grifo nosso. Orientações Curriculares: Proposição de Expectativas de 

Aprendizagem - Ciclo I. 

 

 

 A expectativa de que as crianças de seis anos atingissem a hipótese silábica, com ou 

sem valor sonoro, se reporta à teoria de Emília Ferreiro e Ana Teberosky, sobre as hipóteses 

conceituais de escrita construídas pelas crianças no processo de apropriação da linguagem 

escrita. Segundo Ferreiro e Teberosky (1999), as hipóteses ou fases pelas quais se dá a 

construção da linguagem escrita, em ordem crescente, são: pré-silábica, silábica com ou sem 

valor sonoro, silábica-alfabética e alfabética. Assim, a exigência da SME para o 1º ano do E. 

F. de nove anos ainda não seria a fase alfabética, que representaria a conclusão do processo, 

de acordo com a teoria adotada. 

 Todavia, a SME investiu bastante no processo de alfabetização, nos anos de 2006 e 

2007, quando a Diretoria de Orientação Técnica (DOT) em parceria com as Diretorias de 

Orientação Técnica e Pedagógica (DOT-P) das DRE, implantou no Ensino Fundamental o 

Programa ―Ler e Escrever- Prioridade na Escola Municipal‖, compreendendo, dentre outros, o 

Projeto ―Toda Força ao 1º ano - TOF‖, direcionado ao 1º ano. Esse Programa foi reorganizado 

pela Portaria SME 5.403/2007 (PMSP, 2007c). 

 Em 2007, a SME distribuiu às escolas e aos professores o documento "Guia para o 

planejamento do professor alfabetizador: orientações para o planejamento e avaliação do 

trabalho com o 1º ano do Ensino Fundamental - ciclo I- v. I" (PMSP, 2007b). Esse documento 

chegou antes da implantação do E. F. de nove anos na RME, mas foi revalidado pela Portaria 

SME nº 5.905/2010 (PMSP, 2010b), que reorientou o Programa "Ler e Escrever - Prioridade 
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na Escola Municipal", nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF), Escolas de 

Municipais de Ensino Fundamental e Médio (EMEFM) e nas Escolas Municipais de 

Educação Bilíngue para Surdos (EMEBS). 

 O Guia (PMSP, 2007b) citado pertencia ao Projeto "Toda Força ao 1º ano - TOF" 

(PMSP, 2007c) e foi elaborado pelos órgãos centrais da SME. Esse material foi publicado em 

três volumes, com o objetivo de nortear o planejamento das práticas de leitura e escrita, 

sistematizando as questões da alfabetização inicial, propondo o que, como e quando ensinar.  

 As metas de aprendizagem para o 1º ano do Ciclo I, que se encontram no "Guia para o 

planejamento do professor alfabetizador: orientações para o planejamento e avaliação do 

trabalho com o 1º ano do Ensino Fundamental - ciclo I", 2007, v. 1 (PMSP, 2007b), foram 

reiteradas pela Portaria SME nº 5.905/2010 (PMSP, 2010b), para sua aplicação no E. F. de 

nove anos, com a observação de que seu atendimento total seria previsto para o final do 2º 

ano, e são as seguintes (PMSP, 2007b, p.21): 

 

Metas relacionadas às práticas de comunicação oral: 

 Participem de situações de intercâmbio oral, ouvindo com atenção e formulando 

perguntas sobre o tema tratado. 

 Apreciem textos pertencentes a diferentes gêneros (orais ou escritos), lidos 

autonomamente ou lidos por um adulto, recontem histórias conhecidas, recuperando 

algumas características do texto ouvido ou lido. 

Metas relacionadas às práticas de leitura 

 Leiam, com ajuda do professor, diferentes gêneros (notícias, instrucionais, 

informativos, contos, entre outros), apoiando-se em conhecimentos sobre o tema do 

texto, as características de seu portador, do gênero e do sistema de escrita. 

 Leiam, com autonomia, placas de identificação, nome, parlendas, adivinhas, poemas, 

canções, trava-línguas, listas, manchetes de jornal, entre outros. 

Metas relacionadas às práticas de escrita 

 Escrevam alfabeticamente textos que conhecem de memória (parlendas,       adivinhas, 

poemas, canções, trava-línguas, etc.), ainda que não segmentando o  texto em 

palavras. 

 Escrevam textos de autoria (listas, bilhetes, cartas, entre outros) individual, em duplas 

ou ditando para o professor. 

 Reescrevam textos (lendas, contos, etc.) de próprio punho ou ditando-os para o 

professor ou colegas, considerando as ideias principais do texto-fonte e algumas 

características da linguagem escrita.  

 

 

 Tais metas incidem sobre o trabalho dos professores do 1º ano do E. F. de nove anos, 

considerando as especificidades do processo de alfabetização, para que culminem no 

atendimento do previsto no Artigo 5º da Portaria SME nº 5.905/2010 (PMSP, 2010b): 
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Art. 5º - [...] 

I – Alfabetizar 100% (cem por cento) dos alunos ao final de dois anos de 

escolaridade no Ensino Fundamental com duração de 8(oito) anos ou 9 (nove) anos; 

[...] 

Parágrafo Único – Para efeitos do previsto neste artigo, considerar- se - á 

―alfabetizado‖ o aluno que possuir o domínio do sistema alfabético de escrita e fizer 

uso da função social constituinte dos atos de ler e escrever, conforme previsto nos 

documentos integrantes do Programa ―Orientações Curriculares: Expectativas de 

Aprendizagens e Orientações Didáticas‖ para o Ensino Fundamental. (PMSP, 

2010b). 

 

 

 A continuidade da cobrança de metas no 1º ano do E. F. de nove anos pela SME, 

denuncia certa ambiguidade em relação à alfabetização não ser exigida nesse ano, na medida 

em que, para serem alcançadas no ano seguinte — 2º ano —, demandam um grande esforço 

no encaminhamento do processo de alfabetização já no 1º ano. Dependendo da interpretação 

do professor do que lhe está sendo cobrado, ele se empenhará mais ou menos nessa direção, 

além de outras variáveis, tais como suas próprias concepções sobre a alfabetização, a 

abordagem dos gestores e supervisores quanto às metas, a cobrança dos demais professores 

sobre essa aprendizagem e até, muitas vezes, dos pais e da sociedade em geral. 

 Os professores participantes dessa pesquisa tiveram acesso tanto aos documentos do 

MEC/SEB, quanto aos da SME, o que sugere que não ignoravam a polêmica sobre alfabetizar 

ou não no 1º ano, contida nos primeiros, e a ambiguidade sobre esse posicionamento nos 

posteriores. Embora não tenha sido possível mensurar por suas falas, o quão profundamente 

haviam se apropriado das discussões presentes nos documentos MEC/SEB, foi possível 

encontrar nelas mais elementos do conteúdo dos documentos da SME. Reproduzo abaixo um 

trecho de um depoimento que revela o conhecimento das metas estabelecidas pela SME, mas 

que ao mesmo tempo não garante que o professor paute suas práticas nas orientações 

emanadas das instâncias superiores. Eis o que disse a professora: 

 

[...] no começo vai mais devagar, porque a criança demora mais. Depois ela se 

adapta bem, se adaptou bem também nesse currículo... A meta do primeiro ano, a 

meta que vem lá da Coordenadoria, é que eles cheguem no final do ano silábicos 

alfabéticos, silábicos com valor. Mas a maioria chega alfabético. Então, quer dizer, a 

gente avança mais, e vai, conforme vê que a criança está respondendo, a gente vai 

seguindo mesmo... 

Acho que mudou mesmo só o ritmo do trabalho. Mas o conteúdo, não; porque essa 

criança chega mais imatura, mas depois que ela se adapta, ela vai, tem condição de 

aprender igual às outras, do 1º ano anterior, sim. (Professora G, em entrevista 

concedida em: 18 out. 2012). 
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 A fala da professora "G" tocou num aspecto que esteve presente no discurso de quase 

todos os professores entrevistados, por isso preciso me dedicar a ele nesse momento. Trata-se 

da referência a certa lentidão inicial, quando compararam o processo de aprendizagem das 

crianças de seis anos com as de sete anos, principalmente no primeiro semestre letivo. Porém, 

ressaltaram que essa defasagem era rapidamente compensada no segundo semestre, quando 

elas deslanchavam e acabavam se equiparando às de sete anos. Vários deles atribuíram como 

causas dessa lentidão, a imaturidade e a inexperiência com o ambiente da escola de Ensino 

Fundamental. 

 Essas falas revelaram, em primeiro lugar, quanto à imaturidade, um conhecimento 

ainda incipiente sobre as características das crianças de seis anos, o que demandaria maior 

investimento em formação. Em segundo lugar, quanto à demora na adaptação ao ambiente da 

escola de Ensino Fundamental, provavelmente, estavam se reportando a uma forma 

historicamente enraizada de conceber o Ensino Fundamental, em que o espaço e o tempo são 

destinados para o desenvolvimento da linguagem escrita, numa organização do ensino 

compartimentado em disciplinas, que os professores investigados podem acabar reproduzindo, 

por a terem vivenciado em suas infâncias, e a formação recebida, muitas vezes, não ter sido 

suficiente para modificar essas concepções (OLIVEIRA, D. R., 2011). 

 Apurei nos depoimentos dos professores entrevistados o seu posicionamento sobre se 

a alfabetização deveria ser alcançada já no 1º ano, sete depoentes declararam que achavam 

importante continuar investindo na alfabetização das crianças de seis anos, mas não se 

sentiam mais tão cobrados, os seis demais professores se sentiam cobrados e queriam atingi-la 

até o final do ano, com o maior número possível de crianças. Nessa amostra de treze 

professores alfabetizadores, todos continuavam preocupados em dar conta do processo de 

alfabetização, de preferência até o final do 1º ano, porém, um pouco mais de 50% (7) deles 

revelaram que estavam redirecionando sua prática em função da criança de seis anos, como os 

depoimentos seguintes demonstram:  

  

Entendo que é um processo e que eu tenho de motiva-los bastante, [...] alguns 

estarão sim alfabetizados, como já estão lendo, não é? [...] outros, estão se 

desenvolvendo e terão mais um tempo, que é isso que todo ser humano precisa. Um 

tempo pessoal, individual, para desenvolver qualquer aspecto, qualquer 

conhecimento na sua vida; entendo isso, mas me prontifico a colaborar ao máximo 

para que eles consigam avançar o máximo também neste ano. (Professora H, em 

entrevista concedida em: 25 set. 2012). 
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Você vai ajudar o aluno a construir alguns mecanismos que irão facilitar na 

alfabetização; não é que vai alfabetizar; você vai começar o processo de 

alfabetização. [...] ensina as primeiras letras, elabora atividades que ajudarão aos 

alunos a construírem as hipóteses, os níveis... [...] não que você tenha a função de 

alfabetizar, mas vai garantir pelo menos o começo desse processo. (Professor I, em 

entrevista concedida em: 26 set. 2012). 

 

Essa criança iria já entrar direto no processo de alfabetização; que era o que se fazia 

com o primeiro ano. Hoje não podemos ter essa visão; [...] Ou seja, respeitar a 

bagagem que o aluno trás, para a partir daí, você começar a elaborar as estruturas 

que vão sustentar a base da alfabetização, então é mais profundo. [...] (Professora L, 

em entrevista concedida em: 26 set. 2012). 

 

 

 A professora "H" disse que estava atenta ao fato das crianças de seis anos precisarem 

de um tempo maior; percebia suas individualidades no processo de alfabetização e se 

prontificava a apoiá-los e estimulá-los a avançar. O professor "I" revelou que se apoiava na 

teoria construtivista e que estava convencido do seu papel de garantir o início do processo de 

alfabetização das crianças de seis anos. A professora "L" fez questão de frisar sua mudança de 

visão em relação ao 1º ano do E. F. de nove anos, no aspecto da alfabetização, dizendo que 

antes, no antigo 1º ano, iniciava imediatamente o processo de alfabetização e que agora tinha 

de partir do que a criança conhecia e estruturar as bases da alfabetização. 

 Em contrapartida, me deparei com professores que denunciaram estar se sentindo 

bastante cobrados em relação a dar conta do processo de alfabetização ainda no 1º ano, seja 

devido às suas próprias convicções, como a depoente abaixo: 

 

Eu... Vamos dizer assim, diminui um pouco essa cobrança, essa exigência, mas eu 

acho que a gente não pode deixar para muito tarde, porque senão eles vão se 

desmotivando, eles veem que na escola não está desenvolvendo... Então acho que 

cobro bastante deles; quero que sejam alfabetizados já no primeiro ano [...]. 

(Professora D, em entrevista concedida em: 22 out. 2012). 

 

 Seja pela cobrança dos colegas dos anos posteriores, dos gestores das escolas, dos 

supervisores de ensino, das famílias e até da sociedade em geral, como essas professoras 

exprimiram: 

 

[...] O primeiro ano é de alfabetizar, por mais que todo mundo fale: ―Ah não, o 

professor de segundo entende, de terceiro, que e a criança vai sendo trabalhada"... , 

mas todo mundo espera que no primeiro ano a criança já seja alfabetizada, vá assim 

para o segundo ano. [...] ―Ah, mas fulano não sabe por que não aprendeu no 

primeiro‖. A gente sabe que existe isso, essa cobrança... (Professora B, em entrevista 

concedida em: 13 set. 2012). 
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[...] A expectativa do professor é muito grande, muitos ainda têm em mente aquele 

aluno, daquela época anterior às mudanças; de ainda antes de ser implantado, a 

resposta era outra. Agora está bem complicado, porque até que eles se adaptem a 

essa realidade já chegou o final do ano; agora que eles estariam prontos para a 

alfabetização propriamente dita. Mas essa alfabetização propriamente dita, a gente já 

tem de começar, porque tem a pressão da família, a pressão da estrutura geral da 

escola, tanto por parte da direção mesmo, como por parte da Supervisora [...]. 

(Professora K, em entrevista concedida em: 1 out. 2012). 

 

 

 Conforme os sentidos desvelados das falas dos professores entrevistados, a 

alfabetização ocupa uma centralidade implícita nas suas práticas pedagógicas no 1º ano. 

Alguns professores veem a ênfase que empregam no trabalho com a linguagem escrita como 

resultante do interesse e da competência das próprias crianças. Lembrando que as práticas de 

leitura e escrita no 1º ano foram incentivadas em todos os documentos e orientações que esses 

professores tiveram acesso. 

 Outros professores entrevistados atribuem sua insistência nas práticas de alfabetização 

às cobranças das instâncias superiores, como supervisores, gestores e coordenadores 

pedagógicos, que nem sempre manifestam esse posicionamento de forma clara, permitindo 

diferentes interpretações, que ora são compreendidas como mais amenizadas, ora como mais 

acirradas.  

 Os professores dos anos seguintes do E. F. de nove anos, principalmente, os do 2º ano, 

de acordo com as falas de alguns entrevistados, também exercem pressão para que os do 1º 

ano acelerem o processo de alfabetização, visto que querem receber alunos mais bem 

preparados, para facilitar o seu próprio trabalho e o alcance das metas. Até mesmo alguns 

pais, que buscam uma alfabetização mais precoce, provocada pela aceleração da vida de 

maneira geral, que impregna a sociedade atual, contribuem para o maior investimento nessa 

prática.  

 Esse item foi intitulado "Alfabetização: sim e não!", tanto para evidenciar a polêmica 

que essa questão tem suscitado entre educadores e pesquisadores, que se dedicam ao estudo 

do 1º ano do E. F. de nove anos, quanto para expor a sensação de conflito, vislumbrada nas 

falas dos professores participantes dessa pesquisa, sobre como devem conduzir essa 

aprendizagem. Todavia, a presença da criança de seis anos em suas turmas levou esses 

professores alfabetizadores a refletir sobre suas práticas e, em muitos casos, a reestruturá-las. 

No item a seguir, essa discussão foi contemplada quando analiso o investimento nas 

atividades lúdicas e nas brincadeiras, conforme as declarações dos depoentes. 
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6.2 INVESTIR NO LÚDICO E NA BRINCADEIRA 

 

 Muitos pesquisadores estão apreensivos com uma tendência que estão identificando na 

sociedade atual e nas escolas, em particular, de se exigir cada vez mais precocemente que a 

criança deixe de ser criança. A ampliação do Ensino Fundamental para nove anos acirrou 

essas inquietações. Nesse sentido, Correa (2007) se dedicou à questão, alertando para o risco 

dessa política de antecipação da escolaridade obrigatória vir a representar um prejuízo para a 

educação das crianças de seis anos. A autora argumenta que a maneira como a escola de 

Ensino Fundamental está estruturada, até o momento, não se preocupa ou não tem como 

assegurar os direitos à brincadeira, a um ambiente aconchegante, seguro, estimulante, que 

ofereça atenção individualizada, afeto e demais características próprias do trabalho com 

crianças pequenas, tão caras à Educação Infantil. 

 Pinto, M. (2007), em sua pesquisa sobre crianças matriculadas nos primeiros anos do 

Ensino Fundamental, se deparou com concepções de educadores que lidavam com essas 

crianças que, segundo a autora, as privavam de viver a infância, por não lhes oportunizarem 

espaços-temporais para o brincar. Pinto, M. (2007) denominou esse fenômeno como uma 

espécie de confinamento da infância, destacando a necessidade de se fazer uma reflexão sobre 

as limitações que a escola pode acarretar na vida desses sujeitos. A autora, ainda, salientou as 

dificuldades encontradas de superarmos esse modelo, uma vez que esse padrão ―encontra-se 

enraizado dentro de cada um de nós‖ (PINTO, M., 2007, p.110). 

 Segundo Vargas (2010), em seus estudos sobre como professores alfabetizadores 

compreendem a infância e a ludicidade, a dificuldade que uma parcela desses professores tem 

de inserir atividades lúdicas em suas aulas, deriva da falta de contato com essas atividades 

durante sua própria escolarização, ou também, muitas vezes, da ausência desse contanto 

durante sua formação como professores. Para Vargas (2010), tal dificuldade decorreria da 

formação desses professores e de uma concepção fragmentada sobre as relações existentes 

entre pensar, sentir, imaginar, brincar e criar. 

 Os elaboradores dos documentos MEC/SEB — produzidos para orientar a 

implementação do E. F. de nove anos — buscaram sensibilizar os profissionais que iriam 

implementá-lo, e aqueles que teriam de lidar diretamente com a criança de seis anos no 1º 

ano, sobre as especificidades dessas crianças. No documento MEC/SEB "Ensino Fundamental 

de nove anos — orientações gerais" (BRASIL, 2004a) assim se manifestaram: 
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[...] Com base em pesquisas e experiências práticas, construiu-se uma representação 

envolvendo algumas das características das crianças de seis anos que as distinguem 

das de outras faixas etárias, sobretudo pela imaginação, a curiosidade, o movimento 

e o desejo de aprender aliados à sua forma privilegiada de conhecer o mundo por 

meio do brincar [...]. (BRASIL, 2004a, p.19). 

 

Nessa idade, em contato com diferentes formas de representação e sendo desafiada a 

delas fazer uso, a criança vai descobrindo e, progressivamente, aprendendo a usar as 

múltiplas linguagens: gestual, corporal, plástica, oral, escrita, musical e, sobretudo, 

aquela que lhe é mais peculiar e específica, a linguagem do faz de conta, ou seja, do 

brincar [...]. (BRASIL, 2004a, p.20).  

 

 

 É possível inferir que os elaboradores do documento acima estavam incentivando os 

profissionais — responsáveis pela implementação do E. F. de nove anos — a pensar formas 

de trazer a preocupação com o lúdico e com o brincar, mais fortemente para o Ensino 

Fundamental, onde tradicionalmente não constituíam práticas muito valorizadas, mesmo nos 

anos iniciais. 

 Dentre os documentos produzidos pelo MEC /SEB para a referida implementação, o 

intitulado "Ensino Fundamental de nove anos - orientações para a inclusão da criança de seis 

anos de idade" (BRASIL, 2007), foi o que mais se destacou por contemplar o lúdico e a 

brincadeira no trabalho com as crianças e a necessidade da escola incorporar as culturas 

infantis no trabalho pedagógico. Os nove textos que apresentou, escritos por especialistas em 

Educação Infantil e Ensino Fundamental, se configuraram como os que mais contribuíram 

com orientações específicas sobre o trabalho geral que deveria ser realizado com as crianças 

de seis anos. 

 Eis um trecho da Introdução do documento acima, que enfatiza a importância do 

brincar: 

[...] este é o momento de recolocarmos no currículo dessa etapa da educação básica 

O brincar como um modo de ser e estar no mundo; o brincar como uma das 

prioridades de estudo nos espaços de debates pedagógicos, nos programas de 

formação continuada, nos tempos de planejamento; o brincar como uma expressão 

legítima e única da infância; o lúdico como um dos princípios para a prática 

pedagógica; a brincadeira nos tempos e espaços da escola e das salas de aula; a 

brincadeira como possibilidade para conhecer mais as crianças e as infâncias que 

constituem os anos/séries iniciais do ensino fundamental de nove anos [...]. 

(BRASIL, 2007, p.10). 

 

  

 Anelise Monteiro do Nascimento, autora do texto "A infância na escola e na vida: uma 

relação fundamental" — um dos que compõe o documento supracitado — convida os 

profissionais do novo Ensino Fundamental a refletir sobre os desafios que precisam enfrentar: 
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Pensar sobre a infância na escola e na sala de aula é um grande desafio para o ensino 

fundamental que, ao longo de sua história, não tem considerado o corpo, o universo 

lúdico, os jogos e as brincadeiras como prioridade. Infelizmente, quando as crianças 

chegam a essa etapa de ensino, é comum ouvir a frase ―Agora a brincadeira 

acabou!‖. Nosso convite, e desafio, é aprender sobre e com as crianças por meio de 

suas diferentes linguagens. Nesse sentido, a brincadeira se torna essencial, pois nela 

estão presentes as múltiplas formas de ver e interpretar o mundo. A brincadeira é 

responsável por muitas aprendizagens [...]. (BRASIL, 2007, p.30). 

 

 

 No texto "O brincar como um modo de ser e estar no mundo", que também faz parte 

do documento "Ensino Fundamental de nove anos - orientações para a inclusão da criança de 

seis anos de idade" (BRASIL, 2007), Ângela Meyer Borba pondera que é bem verdade que, 

atualmente, nos deparamos com um discurso bastante generalizado em torno da importância 

do brincar, presente não apenas na mídia e na publicidade produzidas para a infância, como 

também nos programas, propostas e práticas educativas institucionais. Todavia, a autora 

alerta, no censo comum, brincar ainda é considerada uma prática irrelevante e pouco 

valorizada do ponto de vista da educação formal, sendo compreendida, muitas vezes, como 

algo em oposição ao trabalho, tanto no âmbito familiar como escolar.  

 De acordo com Ângela Meyer Borba (BRASIL, 2007), a experiência do brincar 

entrecruza tempos e lugares diversos e é marcada tanto pela continuidade quanto pela 

mudança. Ela pontua que a criança vive em um contexto histórico e cultural, portanto, 

incorpora a experiência social e cultural do brincar, por meio das relações que estabelece com 

os adultos e crianças com os quais interage. E acrescenta: "[...] essa experiência não é 

simplesmente reproduzida, e sim recriada a partir do que a criança traz de novo, com o seu 

poder de imaginar, criar, reinventar e produzir cultura." (BRASIL, 2007, p.34). 

 A autora acima ainda ressalta que: "[...] a brincadeira não é algo já dado na vida do ser 

humano, ou seja, aprende-se a brincar, desde cedo, nas relações que os sujeitos estabelecem 

com os outros e com a cultura. [...]." (BRASIL, 2007, p.36). 

 Anelise Monteiro do Nascimento e Ângela Meyer Borba, salientam que importantes 

características do brincar, demandam conhecimentos específicos e requerem pesquisas 

daqueles que lidam com as crianças de seis anos e precisam trabalhar essa faceta da 

aprendizagem (BRASIL, 2007). 

 Os professores participantes desse estudo tiveram acesso aos documentos do 

MEC/SEB aqui citados, mas reitero que não foi possível apurar em suas falas o quão 

profundamente se apropriaram do seu conteúdo.  
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 Consultei o documento "Orientações curriculares e proposição de expectativas de 

aprendizagem para o Ensino Fundamental: ciclo I" (PMSP, 2007a), buscando identificar em 

que momentos ele se referia ao lúdico e à brincadeira, visto que ele já considerava o E. F. de 

nove anos. Verifiquei que as referências foram pontuais, estando, a brincadeira, restrita a um 

campo temático, relacionada a momentos dirigidos das práticas pedagógicas. 

 A primeira menção surgiu quando, ao apresentar as expectativas de aprendizagem para 

os cinco anos iniciais da escolaridade, o documento "Orientações Curriculares" (PMSP, 

2007a), expôs que elas seriam organizadas em torno de três grandes campos de conhecimento: 

Língua Portuguesa e Matemática; Natureza e Sociedade; e Arte e Educação Física. No campo 

Arte e Educação Física, os conhecimentos deveriam ser trabalhados, "considerando diferentes 

formas de expressão apoiadas em práticas culturais, como a brincadeira, a dança, o jogo, o 

teatro, a música, as artes visuais" (PMSP, 2007a, p.30, grifo nosso). 

 Mais à frente, ao tratar especificamente do componente curricular Educação Física, 

ocorreu outra referência: 

 

 Ao organizar as expectativas de aprendizagem para o ciclo inicial do Ensino 

Fundamental, as manifestações corporais brincadeira e dança foram eleitas como 

temáticas principais a ser trabalhadas no decorrer do período letivo, embora o 

professor possa ampliar suas intervenções para outras práticas corporais (mímicas, 

ginásticas, esportes etc.) [...]. (PMSP, 2007a, p.99, grifo nosso). 

 

 Em nenhum dos casos ou em outros momentos, no documento acima, a brincadeira foi 

valorizada em si mesma, estimulada como uma atividade espontânea ou relacionada ao modo 

de ser próprio das crianças, muito menos houve uma menção especial à criança de sei anos. 

 Se os professores multidisciplinares, sujeitos dessa pesquisa, apenas se pautassem 

pelas disposições contidas no documento "Orientações Curriculares" (PMSP, 2007a), não se 

sentiriam estimulados às práticas lúdicas e à brincadeira, pois segundo esse documento, elas 

caberiam a outros profissionais, como os professores especialistas de Artes e de Educação 

Física.  

 Solicitei durante as entrevistas, que os professores participantes me apontassem uma 

diferença que eles julgassem mais significativa, entre as turmas do 1º ano de crianças de sete 

anos — com a quais lidavam anteriormente —, e as de seis anos — que tinham naquele 

momento. Os treze depoentes afirmaram que essa diferença era a grande necessidade de 

brincar que as crianças de seis anos demonstravam — necessidade que, obviamente, não se 

restringe a essa faixa etária.  
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 Os professores entrevistados foram unânimes em avaliar as atividades lúdicas e o 

brincar como aspectos muito significativos para a aprendizagem e o desenvolvimento das 

crianças de seis anos. Salientaram a absoluta necessidade de incluir atividades mais lúdicas na 

rotina semanal e até diária dessas crianças. Como se depreende das seguintes falas: 

 

[...] temos o parque que é uma graça, eles adoram. É um momento em que eles 

correm, se divertem. Acho que é muito importante para essa fase. [...] Marquei 

assim, três vezes por semana, ou é parque ou é brinquedoteca. Se estiver chovendo, 

a gente vai pra brinquedoteca, se tiver um tempo melhor, a gente vai pro parque. 

(Professora C em entrevista concedida em: 17 set. 2012). 

 

[...] tem dias que deixo bem livres, porque eles têm muitos brinquedinhos; tem 

jogos, muitos jogos educativos, como o de montar palavras, números. Eu mesclo; 

um dia eles brincam mais com esses jogos educativos, no outro dia são brincadeiras 

livres. Eles têm aqueles brinquedinhos da revista "Recreio", aqueles de montar, tem 

coisas para montar, tem de construir, tipo de ferramentinhas, tudo de plástico, mas 

tem. Para as meninas tem mesmo para brincar de casinha, ferrinho de passar, 

panelinha, fogãozinho, bonecos... Não é que é dividido, os meninos têm de brincar 

disso, as meninas disso. Mas eles mesmos já separam... Os meninos vão para os 

carrinhos, para montar as coisas, e as meninas gostam de brincar mais de casinha, 

essas coisas. Num dia tem essas brincadeiras com eles, noutro dia são os jogos 

educativos, aí eles brincam juntos... (Professora G, em entrevista concedida em 18 

out. 2012). 

 

 

 A professora "C" disse que em sua rotina semanal de trabalho, utilizava os espaços 

propícios para brincar existentes na escola — "parquinho" e brinquedoteca — em, 

invariavelmente, três dias. Com essa afirmação, a professora ―C‖ demonstrou que investia nas 

brincadeiras e oportunizava para as crianças de seis anos da sua turma, momentos de fruição 

com bastante regularidade. É preciso salientar que contar com um "parquinho" e uma 

brinquedoteca na escola, concorreu para estimular essa professora a utilizá-los, daí a 

importância desses espaços nas escolas para possibilitar e favorecer o brincar. 

 A professora "G" declarou que investia quase que diariamente em algum tipo de 

atividade lúdica ou brincadeira, ora fazendo uso de jogos pedagógicos, provavelmente em 

atividades mais dirigidas, ora deixando-os livres para vivenciar o faz de conta, quando ela 

citou, por exemplo, que as meninas brincavam de casinha e os meninos com carrinhos, 

embora, tenha ressaltado que não interferia nessa preferência por determinados tipos de 

brinquedos mais direcionados a cada gênero. 

 Os treze depoentes revelaram que faziam atividades lúdicas e brincadeiras na sala de 

aula, utilizando, principalmente, jogos pedagógicos, para o favorecimento da aquisição do 

sistema alfabético — dominó de letras, letras móveis, e etc.— e desafios matemáticos — 
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jogos com dados, trilhas numéricas, e etc.. A ênfase no emprego dos jogos pedagógicos 

remete à visão do brincar, que grande parte dos professores ainda partilha, sobretudo, como 

uma forma de facilitar e promover a aprendizagem dos conteúdos mais tradicionais. Os 

trechos dos depoimentos a seguir revelam a ênfase citada: 

 

[...] No começo do ano as crianças perguntavam a que horas iriam ao parquinho, à 

brinquedoteca... Então expliquei que aqui nós não teríamos isso; mas sim o pátio 

para brincar, a quadra, a Sala de Vídeo, a Sala de Leitura, onde gosto de trabalhar 

com jogos pedagógicos, jogo da memória, dominó ortográfico, material dourado 

[...]. (Professora A, em entrevista concedida em: 27 set. 2012). 

 

[...] O armário dos professores é lotado de material pedagógico, material de brincar. 

Cada professor foi se adequando à sua sala. [...] Estamos bem amparadas nesse 

quesito de material para trabalhar com essas crianças. (Professora B, em entrevista 

concedida em: 13 set. 2012). 

 

[...] Temos brinquedinhos de montar, jogos de trilha, conforme vão avançando nas 

atividades, nos conteúdos, é corta e recorta, uma vez na semana fazemos os 

cantinhos da pintura; quatro ou cinco cantinhos para oferecer para eles, temos 

joguinhos, várias atividades; quebra cabeça para brincarem. (Professora F, em 

entrevista concedida em:12 set. 2012). 

 

 A professora "A", que tinha bastante experiência na Educação Infantil, conforme suas 

declarações, mas não contava com espaços propícios para brincar na escola onde trabalhava, 

buscava alternativas para tentar suprir a necessidade de brincar dos seus alunos. Ressaltou o 

uso do espaço da Sala de Leitura, quando disponível, para trabalhar com os jogos 

pedagógicos, porque essa sala possuía mesas redondas, onde as crianças podiam se sentar em 

círculos, o que para ela favorecia esse tipo de atividade. 

 A professora "B" revelou nessa fala sua preferência pelos jogos pedagógicos, que 

chamou de material para brincar, fazendo questão de demonstrar que na escola onde 

trabalhava contava com esse material em abundância. 

 Ao destacar o uso dos jogos pedagógicos nos "Cantinhos de atividades 

diversificadas"
14

 e atrelar o seu emprego com a evolução dos alunos ao conteúdo, a Professora 

"F" manifestou seu pendor pelo emprego de atividades lúdicas com propósitos pedagógicos, 

como outros depoentes também manifestaram. 

 O emprego dos jogos pedagógicos é recomendável, mas os professores não devem 

investir apenas nessa modalidade de atividade lúdica. Contudo, para alguns dos depoentes o 

brincar ficou limitado à aplicação desses jogos com finalidades didáticas.  

                                                 
14 Esse recurso pedagógico foi explicado na Legenda Explicativa do quadro 18, p.105. 
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 Outra questão que emergiu das falas de vários depoentes foi o brincar sendo reservado 

para quando não ocupasse os momentos "úteis" das aulas, quando a criança concluísse, antes 

das demais, a atividade solicitada pelo professor era liberada para brincar com livrinhos, gibis 

ou algum brinquedo disponibilizado no fundo da sala. 

 Considerando que os sujeitos dessa pesquisa se identificaram como professores 

alfabetizadores, as falas que apresento a seguir, embora contemplem as atividades lúdicas e as 

brincadeiras, as colocam a serviço do favorecimento da alfabetização e da construção de 

conceitos considerados importantes para os anos subsequentes da escolaridade: 

 

Então nós mudamos a proposta de como alfabetizar. Mais brincadeiras, mais lúdico, 

não tanto papel [...] Diminuindo o nível, a quantidade de conteúdo que dávamos, 

eles estão conseguindo. Porque a essência está sendo garantida [...]. (Professora M, 

em entrevista concedida em: 25 set. 2012). 

 

[...] Agora que estamos começando a mudar a nossa visão, que o ensino fundamental 

foi acrescido de um ano. Que são nove anos, mas tem toda uma proposta diferente. 

Estamos recebendo as crianças com idade menor, com o grau de maturidade 

diferente da seriação, mas que você precisa respeitar; entender esse mecanismo que 

passa pela criança; usar muitas brincadeiras, muitas atividades criativas, mas sempre 

com o objetivo de construir alguns conceitos que serão fundamentais para os outros 

anos. (Professor I, em entrevista concedida em: 26 set. 2012). 

 

 

 Essas formas de compreender o brincar evocam a necessidade de busca por mais 

conhecimento sobre essa importante prática pedagógica e educativa para as crianças do 1º ano 

do E. F. de nove, pelos depoentes. Evidenciam uma concepção que antagoniza o brincar livre 

de um lado e de outro o brincar como pretexto para uma finalidade escolar. Assim, é preciso ir 

além, incluir o faz de conta, aprender que é através do brincar que a criança tem a 

possibilidade de inventar, criar, recriar, enfim produzir cultura. Nessa direção, recomenda 

Ângela Meyer Borba (BRASIL, 2007, p.35): 

 

[...] Na realidade, tanto a dimensão científica quanto a dimensão cultural e artística 

deveriam estar contempladas nas nossas práticas junto às crianças, mas para isso é 

preciso que as rotinas, as grades de horários, a organização dos conteúdos e das 

atividades abram espaço para que possamos, junto com as crianças, brincar e 

produzir cultura. Muitas vezes nos sentimos aprisionados pelos horários e conteúdos 

rigidamente estabelecidos e não encontramos espaço para a fruição, para o fazer 

estético ou a brincadeira [...].  

 

 

 No entanto, dentre os professores participantes se destacaram alguns, que investiram 

em pesquisas para aplicar atividades diferenciadas e lúdicas, e se preocuparam com práticas, 
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como, por exemplo, a oralidade, que não eram normalmente visadas no planejamento do 1º 

ano — antes da entrada da criança de seis anos—, como sugere a depoente a seguir: 

 

[...] Essa questão mesmo da idade em que elas se encontram, a questão do brincar, 

do cantar, das parlendas, da oralidade, dos cantinhos... Que nós fomos estudando e 

já aplicando, vendo que tem resultados e são necessárias por conta mesmo da idade 

delas.[...] abri mais espaço para a oralidade, para a roda de conversa, que a gente faz 

diariamente; a roda de leitura, também diariamente... Atividades que foram sendo 

enfatizadas na minha prática [...]. (Professora H, em entrevista concedida em: 25 set. 

2012). 

 

 

 No subitem 5.2.2. dessa pesquisa, fiz um levantamento dos brinquedos disponíveis e 

dos espaços mais apropriados para brincar existentes nas escolas visitadas. Tenho clareza de 

que a existência de espaços para brincar e um bom acervo de brinquedos não constituem, por 

si só, garantias de que os professores fizessem uso desses recursos como poderiam. Buscando 

obter uma melhor percepção dessas questões, investiguei a periodicidade do brincar, presente 

na grade semanal de horários dos professores entrevistados, e os tipos de brincadeiras que 

efetivamente praticavam com seus alunos ou que permitiam que eles desenvolvessem 

individualmente ou em grupo. 

 Os dados apurados constam do quadro a seguir, onde os professores depoentes foram 

identificados por letras. 

   

QUADRO 18 — Periodicidade, uso dos espaços e tipos de brincadeiras realizadas 

Prof. 1 X 

semana 

2 X 

semana 

3 X 

semana  

Não 

Especificou 

A "Dia do 

brinquedo" 

  Pátio e Quadra: cama elástica e 

Amarelinha de EVA 

Sala de aula: jogos pedagógicos 

B    Parquinho 

Sala de aula: jogos pedagógicos e 

"cantinhos" 

C   Parquinho ou 

Brinquedoteca 

Sala de aula: jogos pedagógicos 

D    Parquinho 

Sala de aula: jogos pedagógicos 

E    Parquinho 

Sala de aula: jogos pedagógicos 

F    Sala de aula: jogos pedagógicos, 

"cantinhos" e teatrinho (fantasias) 

G "Dia do 

brinquedo" 

Parquinho 

e Pátio 

 Sala de aula: jogos pedagógicos e 

"cantinhos" 

Continua 
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H    Sala de aula: jogos pedagógicos e 

"cantinhos" 

I    Sala de aula: jogos pedagógicos e 

"cantinhos" 

J "Dia do 

brinquedo" 

  Parquinho: Prof. Ed. Física 

Sala de aula: jogos pedagógicos 

K Uso do Kit 

(brinquedos) 

no Pátio 

  Parquinho 

Horário do Recreio: brinquedos 

disponíveis 

L "Dia do 

brinquedo" 

  Sala de aula: jogos pedagógicos 

M  Parquinho 

e 

"Projeto 

Vivências" 

 Brinquedoteca: brinquedos levados para 

a Sala de aula, devido ao espaço restrito 

da brinquedoteca 

LEGENDA EXPLICATIVA: 

 

- "Dia do Brinquedo": a criança pode trazer de casa um brinquedo para brincar livremente com 

os colegas durante uma ou duas aulas (geralmente às 6ª feiras). 

- "Jogos Pedagógicos": brinquedos especialmente elaborados para promover, principalmente, a 

alfabetização e a aquisição de conceitos matemáticos.  

- "Cantinhos", ou melhor dizendo, "Cantinhos de atividades diversificadas": uso dos espaços 

da sala de aula para atividades diferenciadas (jogos, pinturas, leituras, etc.) dadas ao mesmo 

tempo, como "estações", onde os alunos podem circular, sob orientação do professor. 

- "Projeto Vivências": desenvolvido apenas nessa escola por uma professora de Educação 

Física, que utiliza uma aula cedida pelos professores regentes de sala, especialmente para 

jogos cooperativos e outras atividades lúdicas, em todos os anos do Fundamental I. 

- "Uso do Kit": uma quantidade de brinquedos, tais como cordas, bolas e petecas, adquirida 

pela escola para uso exclusivo de cada sala do 1º ano. 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos depoimentos dos entrevistados. 

 

 

 É possível depreender do quadro acima que pouco mais de 50% (7) dos depoentes 

apontaram a periodicidade que dedicavam às atividades lúdicas, sendo que, cinco disseram 

garanti-las pelo menos uma vez por semana, notadamente, utilizando o dispositivo do Dia do 

Brinquedo, bastante comum nas Escolas de Educação Infantil. Percebi nas falas dos 

professores participantes, que eram nessas oportunidades que eles se permitiam brincar mais 

livremente com as crianças e que também permitiam mais liberdade para que brincassem 

entre si, com o mínimo de interferência possível, a não ser para ajudar a solucionar alguma 

disputa. 

 Sobre a montagem dos "Cantinhos de atividades diversificadas", as atividades citadas 

com maior frequência pelos sujeitos da pesquisa foram as voltadas para a leitura — 

disponibilização de livros de literatura infantil, gibis, e etc. — e os jogos pedagógicos. Apenas 
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dois professores mencionaram incluir na montagem desses espaços, atividades que poderiam 

favorecer mais a imaginação, como a manipulação de fantoches e o uso de fantasias e 

adereços. 

  Dois entrevistados conseguiram incluir em suas rotinas semanais de trabalho duas 

atividades lúdicas constantes fora da sala de aula, uma ida ao "parquinho" e outra a espaços 

como a quadra ou o pátio da escola. Apenas um depoente declarou práticas do brincar fixas 

três vezes na semana fora da sala de aula. 

 Dentre os professores participantes que contavam com o "parquinho" na escola, três 

disseram que levavam regularmente as crianças para utilizar esse espaço, com horários fixos 

na rotina semanal, os demais não foram muito específicos sobre sua utilização. Houve uma 

professora que disse deixar essa incumbência apenas para o professor de Educação Física.

 Os depoentes que não possuíam nem "parquinho", nem brinquedoteca, relataram que 

utilizavam o pátio ou a quadra quando sentiam necessidade de sair um pouco da sala de aula, 

porém, não especificaram a frequência que empregavam nessas saídas. 

 Vale destacar, como um avanço no investimento no brincar, o fato de que as escolas 

visitadas que possuíam "parquinho" e as que contavam com brinquedoteca, disponibilizavam 

esses espaços para todos os alunos do Fundamental I. Percebi que a instalação e/ou ampliação 

e melhoria desses espaços, provocada, principalmente, pelo ingresso da criança de seis anos 

naquelas escolas, proporcionou às demais crianças, maiores oportunidades de brincar.  

 Como empreendi esse estudo no terceiro ano da implementação do E. F. de nove anos 

na RME, não poderia imaginar que os professores entrevistados, apesar do fato do brincar 

fazer parte do novo currículo prescrito, de todos os documentos e das orientações que foram 

disponibilizadas para esses profissionais, revelassem mudanças profundas em relação a esse 

aspecto, mesmo considerando a presença das crianças de seis anos no seu cotidiano.  

 Os depoimentos revelaram que ainda há um longo caminho a percorrer para que o 

brincar ocupe a merecida relevância no currículo do 1º ano do E. F. de nove anos, bem como 

dos anos subsequentes. Os professores precisam aprofundar seus conhecimentos nessas 

questões para ter mais segurança e apostar mais nessas atividades. As autoridades 

educacionais e os gestores das escolas precisam investir mais, e melhorar as condições, os 

espaços e os materiais, para propiciar às crianças o direito pleno de vivenciar sua infância. 

 No entanto, consegui entrever nas escolas visitadas e nas falas dos professores 

entrevistados, que esse caminho começou a ser percorrido, não sem tropeços e dificuldades, 
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mas o movimento foi iniciado. Os professores depoentes demonstraram que estão se 

mobilizando, alguns com mais empenho, outros mais cautelosamente, buscando formas de 

atender as demandas por brincar que a criança de seis anos, de certa forma, impõe ao seu fazer 

cotidiano, enfim, à suas práticas. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Retomo aqui o pensamento de Harvey (2004), no qual me inspirei, buscando situar a 

particularidade — que constitui o tema dessa pesquisa —, na universalidade da grande trama 

da construção do conhecimento. 

Nos últimos vinte anos ocorreram avanços legais que marcaram as políticas públicas 

de atendimento à infância no Brasil. Contudo, não é possível estabelecer uma correlação 

direta entre o que está registrado nos marcos legais e as efetivas transformações sociais 

capazes de proteger e educar as futuras gerações. Segundo Gorni (2007), é preciso refletir 

sobre a distância entre o que se idealiza e se concretiza, o que ―[...] não se deve apenas à 

distância concreta e real existente entre quem idealiza e quem concretiza as ações, mas 

também principalmente, à forma como as propostas são elaboradas, discutidas e 

implementadas‖. (GORNI, 2007, p.72). 

 Entre as intenções declaradas pelas políticas públicas estabelecidas pelos governos, as 

ações planejadas e praticadas, e o resultado final, há um complexo e sinuoso caminho a ser 

percorrido, que se constitui no processo de implementação. Esse processo tem sido objeto de 

especial atenção dos pesquisadores, dentre os quais me incluo. 

 A ampliação do Ensino Fundamental para nove anos faz parte de uma tendência 

enfatizada na década de 1990, segundo a qual o aumento do tempo consiste na principal 

variável para a melhoria da aprendizagem. Tal tendência, presente em diversos documentos 

que orientaram a formulação de políticas educacionais para a Educação Básica, que tiveram 

como preocupação a qualidade da primeira etapa do ensino, vinculava-se às políticas de 

organismos internacionais que apontavam para a necessidade de melhoria dos índices 

indicadores de desenvolvimento humano, para atender as demandas do capital em relação ao 

funcionamento do mercado e da organização do trabalho. 

 Para justificar a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos no Brasil, os 

relatórios produzidos pelo Programa de Ampliação do Ensino Fundamental para nove anos 

(BRASIL, 2004b e 2006b) se apoiam em algumas questões de caráter político, de  direito e de 

cunho pedagógico.  

 Sobre o aspecto político, a motivação explicitada nesses relatórios se sustenta na 

argumentação de que essa ampliação visa a integração regional e a maior credibilidade 

internacional do país, já que esse movimento de ampliação do tempo de escolarização 
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obrigatória é uma tendência mundial, e tem por objetivo promover o desenvolvimento social e 

econômico.  

 Esses relatórios reafirmam que a educação é um direito garantido pela legislação 

nacional (BRASIL, 1988, 1996a) e, portanto, é um dever do Estado. Assim, expandir esse 

direito implicaria tanto em aumentar o tempo de escolarização julgado necessário para a 

formação do indivíduo, quanto o número de alunos nas escolas, ou seja, democratizar o 

ensino, garantindo a equidade social no acesso e na continuidade dos estudos.  

 A justificativa pedagógica apontada nos referidos relatórios está relacionada ao 

objetivo maior dessa ação política, que é o de assegurar a todas as crianças um tempo mais 

longo de escolaridade e, portanto, maiores oportunidades de aprender. Entretanto, é preciso 

salientar que o aumento de tempo de escolarização só gerará os efeitos positivos pretendidos 

se for alicerçado em padrões de qualidade. 

 No que tange à especificidade das crianças de seis anos que ingressam no Ensino 

Fundamental, essa qualidade implica considerar o atendimento integral de suas necessidades 

físicas, psicológicas, intelectuais e sociais. 

 O êxito da implementação do Ensino Fundamental de nove anos — indicado no 

Parecer CNE nº. 6/2005 (BRASIL, 2005b) como uma política pública "afirmativa" — está 

atrelado às políticas em outras áreas que se relacionam com a educação. Assim, não há 

possibilidade de grandes realizações no campo educacional se não tivermos políticas mais 

democráticas no campo da saúde, da habitação, do emprego, e de salários. Sem uma melhor 

distribuição de renda não é possível garantir uma melhora significativa do desempenho 

escolar. 

 A implementação do Ensino Fundamental de nove anos, em curso no Brasil, 

representa um momento de transição para os sistemas e redes de ensino e, sobretudo, para as 

escolas, particularmente, as que pertencem à Rede Municipal de Ensino de São Paulo, onde é 

muito recente — desde 2010. 

 As escolas de Ensino Fundamental estão vivenciando desafios na sua organização 

decorrentes da referida implementação, visto que não é possível esperar que as estruturas 

sobre as quais elas se constituíram ao longo dos anos sejam abandonadas tão rapidamente, 

mesmo diante das novas necessidades impostas pela presença da criança de seis anos nesses 

espaços educativos. As onze escolas da RME que visitei não fugiram ao aqui exposto. 
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 Os professores participantes dessa pesquisa, ao se manifestarem sobre o seu trabalho, 

me permitiram vislumbrar uma parcela das suas práticas e reunir elementos para tecer 

algumas considerações a partir das suas revelações. Assim, passo agora a cotejar os dados de 

alguns dos pesquisadores — que me precederam na exploração desse tema — com os que 

obtive na minha investigação.  

 Oliveira, D. R. (2011) apresentou em sua dissertação de mestrado, uma síntese dos 

problemas registrados pelas pesquisas acadêmicas que precederam a sua investigação sobre o 

Ensino Fundamental de nove anos. De acordo com o levantamento bibiográfico por ela 

realizado:  

 

 Enfim, os principais problemas apontados pelas pesquisas acadêmicas sobre Ensino 

Fundamental de nove anos resumem-se aos seguintes: falta de apoio pedagógico aos 

professores, desconhecimento por parte deles dos documentos oficiais que orientam o trabalho 

com as crianças de seis anos, a necessidade de fundamentação teórica articulada à prática 

educativa mais consistente acerca do desenvolvimento infantil nessa faixa etária e a 

estruturação do trabalho pedagógico em função da centralidade na alfabetização, o que acentua 

a preocupação com a dificuldade em acolher as culturas e linguagens infantis. (OLIVEIRA, D. 

R., 2011, p.15 e 16). 

 

 

 Na investigação que empreendi, os problemas apontados por esses pesquisadores 

também estavam presentes, em diferentes graus de incidência na fala dos treze professores 

participantes. Como a maioria dos depoentes declarou não ter sido preparada de forma 

satisfatória para a implementação do E. F. de nove anos, posso incluí-los no problema falta de 

apoio pedagógico aos professores. Quanto ao desconhecimento por parte dos professores dos 

documentos oficiais que orientam o trabalho com as crianças de seis anos, só pude apurar, a 

partir dos seus depoimentos, não ser possível mensurar a profundidade dos seus 

conhecimentos sobre esses documentos. 

 Em relação à necessidade de fundamentação teórica, articulada à prática educativa 

mais consistente acerca do desenvolvimento infantil nessa faixa etária, detectei que todos os 

depoentes teriam de investir mais nessa fundamentação, uns com maior urgência que outros. 

 O problema da estruturação do trabalho pedagógico em função da centralidade na 

alfabetização, considero o mais recorrente no grupo dos professores participantes e também o 

de mais difícil solução a curto prazo, sobretudo pelo perfil desse grupo, lembrando que eles se 

autodescreveram como professores alfabetizadores — uma identidade que imprime 

características específicas ao seu modo de ser na profissão—, portanto, só o investimento nos 
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conhecimentos sobre as crianças de seis anos, nos mais diversos aspectos, poderia ajudá-los a 

acelerar o processo de mudanças de práticas, embora a maioria deles já o tenha iniciado. 

 Klein (2011), na sua dissertação de mestrado, relatou um estudo de caso realizado em 

2010, com uma turma de 1º ano do E. F. de nove anos de uma escola da Rede Municipal de 

Ensino de São Paulo. Nas considerações finais, a pesquisadora afirmou que não houve a 

reestruturação do Ensino Fundamental a partir da implantação do ensino de nove anos nas 

escolas da RME, mas sim a antecipação de práticas de alfabetização, antes realizadas na 1ª 

série do E. F. de oito anos de duração.  

 Vale observar que no período em que aquela pesquisadora fez seus estudos, ou seja, no 

ano de 2010, ocorria a implantação do E. F. de nove anos na RME, portanto, os profissionais 

não haviam ainda transposto a adaptação inicial à nova realidade e dificilmente correriam 

riscos, fazendo alterações em suas práticas naquele momento, mesmo diante do novo público 

que recebiam. 

 Trago também uma síntese dos resultados da pesquisa de Brandão (2012), registrada 

na sua dissertação de mestrado, sobre um estudo de caso realizado com uma turma de 1º ano 

do Ensino Fundamental da rede pública estadual do Rio Grande do Sul, na capital, Porto 

Alegre, a qual foi observada durante o segundo semestre do ano de 2011: 

 
Constatei, neste estudo de caso, que não houve uma ruptura abrupta na transição entre Ensino 

Infantil e Fundamental, houve uma continuidade em todos os aspectos referidos durante o 

trabalho, como, a oportunização de espaço e tempo para o brincar, a aprendizagem de forma 

lúdica, a relação afetiva entre professora e alunos e um processo de alfabetização em 

construção visando a continuidade no segundo ano do Ensino Fundamental. O processo de 

alfabetização não era o objetivo principal dessa professora, ela almejava desenvolver outros 

aspectos mais importantes para formação das crianças, como o respeito e diálogo. 

(BRANDÃO, 2012, p.86). 

   

 

 Saliento que Brandão (2012) fez sua pesquisa em uma escola da rede estadual do Rio 

Grande do Sul, estado que implantou o E. F. de nove anos no ano de 2007. Assim, em 2011, 

quando a pesquisadora fez sua investigação empírica, transcorria o 5º ano de implementação 

do E. F. de nove anos naquela rede de ensino. Esse tempo transcorrido pode ter possibilitado 

uma maior experiência com o trabalho com turmas de crianças de seis anos, para a professora 

que foi investigada, o que explicaria as boas práticas que apresentou, segundo a avaliação da 

pesquisadora.  

 Essas duas últimas pesquisas apresentadas têm em comum o fato de relatarem estudos 

de caso sobre turmas de 1º ano do E. F. de nove anos de escolas públicas, embora de estados 
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diferentes e de instâncias diversas, já que a primeira se dedicou a uma escola de rede 

municipal e a outra de estadual. Param aí as aproximações, sobretudo quando se comparam os 

seus resultados. Enquanto Klein (2011) se deparou com uma situação que evidenciou a 

permanência das práticas vigentes no antigo 1º ano, calcadas, sobretudo, na alfabetização, 

Brandão (2012) testemunhou práticas que favoreciam as aprendizagens das crianças de seis 

anos nas diversas linguagens e áreas do conhecimento. 

 Os resultados tão díspares das pesquisas acima remetem aos cuidados que devemos ter 

ao investigar o trabalho do professor, como o de evitar generalizações e pressupostos, ao lidar 

com profissionais que carregam histórias de vida, formações, e formas muito diferenciadas de 

compreender sua profissão. 

 Fiz a investigação empírica durante o terceiro ano de implementação do E. F. de nove 

anos na RME, em 2012, portanto, minha pesquisa contou com um pouco mais de tempo da 

presença da criança de seis anos nas classes de 1º ano, quando entrevistei treze professores 

mais experientes, que vinham trabalhando há, no mínimo, nove anos ininterruptos com o 1º 

ano, inclusive, desde o momento da implantação do referido ensino na RME. Sei que 

mudanças no âmbito da educação se dão em um ritmo lento, assim, seria leviano afirmar que 

após três anos detectei alterações muito significativas. 

 Todavia, pude depreender dos depoimentos dos professores participantes que vêm 

ocorrendo alguns movimentos de mudanças, ainda incipientes, posto que, a maioria declarou 

dar uma grande importância em conseguir a alfabetização dos seus alunos, mesmo sendo mais 

novos, até o final do ano letivo. Mas nesse esforço, estão tendo de abrir mão de ritmos e de 

hábitos arraigados, experimentar constantemente novas estratégias, reinventar situações de 

aprendizagem, planejar de forma mais flexível e incorporar mais ludicidade às práticas.  

 Os professores do 1º ano entrevistados foram desafiados a investir no lúdico e no 

brincar, devido ao ingresso das crianças de seis anos nas suas turmas, mas para isso 

precisaram reorganizar os conteúdos, sua rotina semanal de trabalho, negociar as grades de 

horários com os professores especialistas, repensar atividades e até mesmo requisitar espaços 

mais adequados para brincar e produzir cultura com as crianças que atendiam. Todos 

apontaram as atividades lúdicas e as brincadeiras como o principal diferencial que estavam 

procurando agregar às suas práticas com as turmas do 1º ano do E. F. de nove anos. 

 Mesmo os depoentes que se mostraram menos inclinados a mudanças, admitiram que, 

de alguma maneira, estavam tendo de adequar seu trabalho, agregando o brincar, e abdicando 
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de parte do seu horário — antes destinado às atividades do ensino tradicional —, segundo 

suas falas, e sinalizaram repercussões em suas práticas, devido ao ingresso da criança de seis 

anos em suas turmas. 

 Tomo aqui as reflexões contidas nas considerações finais da dissertação de mestrado 

da pesquisadora Bonamigo (2010, p.155), quando ela conjectura que as mudanças provocadas 

pelo ingresso da criança de seis anos no Ensino Fundamental poderiam "[...] significar uma 

retomada do que já se sabe sobre a criança e a infância [...]" e mais adiante "[...] que os 

praticantes do Currículo nas escolas entendam que a construção do conhecimento para as 

crianças se dá a partir do brincar [...]". 

  Tais reflexões vêm ao encontro do que detectei nos depoimentos que analisei, ou seja, 

sinais de que a inclusão da criança de seis anos nas escolas que visitei tem provocado a 

demanda por um conhecimento mais aprofundado sobre a criança e a infância, bem como tem 

se ampliado a percepção da importância do brincar dos professores participantes.  

 Comungo com Bonamigo (2010) a expectativa de que essas mudanças vislumbradas 

venham transformar a escola em um lugar mais alegre, que possibilite a todos que estão na 

infância, vivenciá-la em plenitude.  

 As falas dos professores de 1º ano — sujeitos dessa pesquisa — revelaram alterações 

que me permitiram inferir que a entrada da criança de seis anos e suas necessidades se 

sobrepuseram à sua experiência solidificada e às suas práticas há muito arraigadas. 

 Essas mudanças se mostraram com maior ou menor ênfase, de acordo com as 

vivências pessoais e profissionais de cada um dos depoentes. Para alguns, só houve 

necessidade de fazer algumas adaptações, uma mudança de ritmo na administração do 

conteúdo da alfabetização, e acréscimo de poucas atividades diferenciadas e lúdicas. Para 

outros, as mudanças foram um pouco mais substanciais e exigiram maior esforço, pesquisas e 

uma boa dose de criatividade para dar conta das novas exigências do seu cotidiano. 

 Os depoimentos dos treze professores do 1º ano entrevistados, que trabalhavam em 

onze escolas pertencentes às quatro Diretorias Regionais de Educação de São Paulo, que se 

constituíram na principal base empírica dessa pesquisa, demonstram o quão pequena foi a 

abrangência desse estudo. 

 No entanto, a partir das revelações deste estudo, ficou claro que mudanças de práticas 

estão em curso, provocadas pelo ingresso obrigatório da criança de seis anos nas escolas da 

RME — decorrente da implementação do Ensino Fundamental de nove anos nessa rede, 
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assim, posso afirmar que essa implementação repercutiu sobre as práticas dos professores do 

1º ano. 

 Esse trabalho abarcou o período de 2010 até 2012, portanto, um recorte recente da 

história da educação paulistana. Focou especialmente o período inicial da implementação de 

uma política educacional, o E. F. de nove anos, na Rede Municipal de Ensino de São Paulo, o 

que enseja a necessidade da continuidade do acompanhamento desse processo e mais 

pesquisas. 

 Neste momento, quando finalizo meu relato de pesquisa, novas mudanças são 

anunciadas pela implementação do Programa de Reorganização Curricular e Administrativa, 

Ampliação e Fortalecimento da Rede Municipal de Ensino - "Mais Educação São Paulo", 

regulamentado pela Portaria SME nº 5.930/2013 (PMSP, 2013), que incidirão sobre o E. F. de 

nove anos e demais etapas e modalidades da Educação Básica da RME. 

 Diante de tal perspectiva, reitero a necessidade da continuidade do acompanhamento 

pelos pesquisadores da implementação do E. F. de nove anos na RME, posto que esta é 

bastante recente, e as escolas e os professores mal tiveram tempo de absorver as repercussões 

que essa política educacional lhes infringiu.   
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ANEXO A — ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

1) SUJEITO: 

 Autodescrição - o que desejar revelar sobre si mesmo. Ex: idade, estado civil, filhos, 

hábitos de lazer, etc.. 

2) PROFISSIONAL: 

 motivos que o levaram a escolher esta profissão e grau de satisfação; 

 formação inicial e continuada; 

 experiência e trajetória: tempo na carreira, nº de escolas pelas quais passou, outras 

redes de ensino, se acumula cargos, etc.. 

 tempo como professor-alfabetizador e o porquê da escolha desta função; 

 o que significa ser "alfabetizador". 

 

3) PREFEITURA E ESCOLA : 

 tempo na Rede Municipal de Ensino e na escola; 

 situação funcional: efetivo, contratado, etc.; 

 opinião geral sobre a Rede; 

 opinião sobre a escola: localização, prédio, organização, funcionamento, etc.; 

 relações interpessoais: direção, funcionários, colegas, pais, alunos. 

 

4) ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS: 

 informações recebidas antes e depois da implantação; 

 apoio e acompanhamento institucional e dos gestores; 

 formação específica; 

 material específico; 

 reorganização dos tempos e espaços na escola. 
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5) O PRIMEIRO ANO COM A CRIANÇA DE 6 ANOS: 

 se tinha crianças de 6 anos em suas salas em anos anteriores, se sim, quantas em 

média; 

 quantos alunos tem em sua sala atual (tem alunos com necessidades especiais?); 

 como se sente diante desses alunos; 

 comportamento e atitudes dos alunos; 

 como é a relação entre os alunos; 

 como é a sua relação com os pais; 

 conta com estagiário/a do Programa Ler e Escrever? 

 aprendizagem; 

 currículo; 

 planejamento das aulas e da rotina de trabalho; 

 articulação com os professores especialistas; 

 mudou seu modo de ser professor? 

 


