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RESUMO 
 
O sucesso escolar é compreendido como uma produção social fomentada por 
concepções e crenças compartilhadas por alunos, pais e professores. A literatura 
vigente preconiza que experiências que envolvem o sucesso escolar comumente 
estão associadas a fatores cognitivos, ao esforço, à facilidade na execução de 
tarefas, ao bom temperamento, à influência do professor e de outras pessoas como 
a família do educando. Com a implantação do ensino fundamental de nove anos, a 
noção de sucesso e bom desempenho escolar no primeiro ano parece gerar 
impasses e discussões no âmbito educacional. O presente estudo tem como objeto 
o sucesso escolar de crianças no primeiro ano do Ensino Fundamental com duração 
de nove anos. E se propõe a identificar e analisar a compreensão do professor sobre 
a mudança do ensino de oito para nove anos, seu entendimento a respeito do 
desempenho dos alunos submetidos a uma escolarização precoce e, ainda, sua 
percepção quanto às diferenças de desempenho entre as faixas etárias que são 
assistidas pelo primeiro ano do ensino fundamental. Objetivou-se também realizar 
um levantamento da literatura especializada averiguando se há diferenças em 
relação às metas a serem atingidas pelas crianças do primeiro ano em escolas da 
rede pública e da rede privada do município de São Paulo. Foram realizadas seis 
entrevistas semiestruturadas e, a partir da análise das entrevistas gravadas e 
transcritas, pôde-se estabelecer a identificação de temas comuns, que foram 
analisados à luz da Teoria do Pensamento Complexo, por meio dos seus 
operadores: dialógico, recursivo e hologramático e os complexos imaginários. A 
pesquisa revelou que há diferenças significativas na percepção de sucesso escolar 
no primeiro ano do ensino fundamental entre os professores que atuam na rede 
pública e privada, e que estas diferenças interferem intensamente na trajetória 
acadêmica das crianças. Foi observado que a percepção de sucesso escolar 
depende da meta preconizada para o primeiro ano e da interpretação da lei 
realizada pela instituição de ensino, e ainda, que a escola pública tem mais coesão 
no que tange aos objetivos para o primeiro ano. A implantação do ensino de nove 
anos é um avanço na educação brasileira, entretanto é necessário realizar muitos 
ajustes, ampliando os recursos disponíveis e conscientizando os professores e os 
pais. 
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ABSTRACT 
 
 
 

School success is understood as a social product promoted by conceptions and 
beliefs shared by students, parents and teachers. Current educational literature 
professes that school success experiences are related to cognitive factors, student 
effort and attitude, ease at task execution, and influences by teachers and other 
people like the student’s family. Since the start of the nine years fundamental 
education, the concepts of success and good performance in the first school year 
seem to spark troubles and discussions among educators. Therefore, this study has 
by object the school success of children in the first year of Fundamental Education 
after the nine years change, intending to identify and analyse the teachers’ 
understanding about the change from eight to nine years and about the performance 
of students subjected to early education and their perceptions about the performance 
differences between younger and older children during the first school year. A review 
of specialized publications was also done to evaluate if there are differences between 
public and private schools in educational achievement goals in the first school year. 
Six semistructured interviews were performed and the analysis of the transcripts 
showed common themes, that were analysed using tools of the Edgar Morin’s 
Complex Thinking Theory, like the dialogic, recursive and hologramatic operators 
and the imaginary complexes. This study showed significant differences in the 
perceptions of school success between private and public school teachers. It was 
observed that achievement goals and the interpretation of law 11274 at each 
institution influence the perception of school success. It was also observed that first 
year achievement goals were more uniform among public schools than  among 
private schools. Nine years fundamental education is a move forward in Brazilian 
education, nevertheless it is necessary to perform several corrections, increasing the 
available resources and improving parents’ and teachers’ awareness. 
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1 Introdução�
 
 

1.1.Memorial�
 

 
 
 

A minha primeira experiência profissional se deu quando, aos 16 anos de 

idade, comecei a lecionar ballet para crianças e adolescentes, atividade que exerci 

até o final da graduação em psicologia, em 1995. Neste período, tanto o contato com 

as crianças nas aulas de dança, quanto os conhecimentos proporcionados pelo 

curso de psicologia certamente fomentaram meu interesse em pesquisar o universo 

infanto-juvenil. 

Entre 1996 e 2006, trabalhei como psicóloga hospitalar no ambulatório e no 

setor de internação de um hospital particular na área da pediatria e da oncologia. 

Esta vivência foi bastante importante para minha formação, visto que, levou-me a 

me preocupar com a interação das crianças hospitalizadas com a escola, já que elas 

ficavam afastadas e, de certa forma, eram prejudicadas. Muitas vezes, meu papel 

era o de fazer a interface junto aos professores, negociando formas das crianças 

hospitalizadas serem assistidas mesmo no hospital. 

Devo ressaltar que, nesse período, mais especificamente no ano de 2002, 

especializei-me em Psicoterapia Psicanalítica, o que contribuiu efetivamente para o 

manejo técnico no atendimento de crianças e adolescentes, à medida que forneceu 

instrumentação teórica e técnica. 

Como docente da graduação em psicologia na Universidade Nove de Julho, 

cargo que assumi no ano de 2007, um problema novo se apresentou para mim: 

pude observar as dificuldades adaptativas e mesmo de aprendizagem que, muitas 

vezes, acompanham o estudante no ensino superior quando, frequentemente, são 

reflexos de deficiências da base inicial da trajetória escolar do aluno. 

Paralelamente, nos últimos anos, tenho recebido em meu consultório crianças 

na faixa dos cinco e seis anos de idade e encaminhadas por escolas, com queixas 

de baixo rendimento escolar, déficit de atenção e imaturidade. E, ao visitar essas 

instituições  de  ensino,  como  complemento  da  minha  prática  clínica,  venho 
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constando que as crianças são marginalizadas por apresentarem menor interesse 

pelo processo de alfabetização e preferirem atividades lúdicas. 

Nessas visitas, observei também certas discrepâncias nos discursos dos 

coordenadores pedagógicos e dos professores. Muitos  verbalizavam  claramente 

que, caso as crianças não fixem a atenção nas tarefas ou não consigam estar 

alfabetizadas ao final do primeiro ano, é porque devem apresentar problemas de 

aprendizagem ou alguma patologia. Diante desse quadro, os pais mostram-se 

confusos e sem compreensão do que se passa com seus filhos; e em geral, eles não 

compreendem integralmente as mudanças ocorridas no Ensino Fundamental depois 

de 2006. 

Tanto as queixas dos pais trazidas ao consultório como a realidade escolar 

observada nas visitas institucionais fizeram-me refletir sobre a inserção precoce de 

crianças abaixo de seis anos no primeiro ano depois da sanção da Lei 11274 de 

2006, sobre a própria lei e a organização das escolas para sua implantação e ainda 

a questionar quais seriam as implicações dessas mudanças no aproveitamento 

escolar dos alunos. 
 
 
 
 

1.2			Aspectos	sobre	a	Lei	11.274	do	Ministério	da	Educação�
 

 
 
 

Tais perspectivas levaram-me, inicialmente, a consultar a literatura sobre os 

parâmetros legais e as considerações de alguns estudiosos sobre a questão. 

Foi interessante verificar que a ampliação do Ensino Fundamental e sua 

integração com a educação infantil são alvos de iniciativas de caráter educativo há 

mais de trinta anos. Segundo Kramer (2006), existe desde a década de 1970 uma 

preocupação em aumentar a frequência escolar de crianças de quatro a seis anos. 

As ações realizadas neste período impulsionaram o debate sobre as funções e o 

currículo da pré-escola, o que legitimou a educação infantil, aproximando-a  da 

escola de 1º grau. Como resultado dessa demanda social no ano de 1981 o 

Ministério da Educação e Cultura (MEC) implementou o Programa Nacional de 

Educação Pré-escolar, cujas ações tinham como intuito a expansão de atendimento 
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educacional a baixo custo. Entretanto, a pré-escola defendida neste período possuía 

objetivos gerais, vagos e pouco ajustados à continuidade acadêmica. 

O Programa Nacional de Educação do MEC, encarado à época como  um 

avanço em relação à educação básica do país, não era ainda o que fora idealizado 

pelos órgãos de caráter educativo. Por isso, como indica Kramer (2006) a 

comunidade científica posicionou-se de forma contrária e exigiu que a educação 

ofertada para crianças de 0 a 6 anos fosse de qualidade, viabilizando-se seu papel 

social. 

Com a publicação da Constituição Federal do Brasil em 1988, a educação se 

torna um direito assegurado, como destaca o Capítulo III, Artigo 205: 
 

 
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988) 

 
 

O texto constitucional preconiza que o ensino deve ser ministrado com igualdade 

de acesso e garantia de permanência nas escolas, liberdade no processo de ensino- 

aprendizagem e pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Passaram-se 

alguns anos até a promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB), Lei no 

9394, em vinte de Dezembro de 1996: ela é vigente até os dias hoje e rege as 

Instituições  Educacionais  Nacionais,  tendo  como  filosofia  geral  enfatizar  que  a 

educação deve voltar-se para a construção da cidadania, o desenvolvimento de 

potencialidades do educando e a preparação para o trabalho. 

 
Artigo 1o A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem 
na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade 
civil e nas manifestações culturais. 
§1o Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, 
predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias. 
§2o A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática 
social. (BRASIL, 1996) 

 
 

De acordo com Del Prette (2007), a LDB (1996) prevê flexibilização do currículo 

a partir de uma base unificada, e delega à unidade escolar a adaptação dos 

conteúdos inseridos em programas de ensino, conforme as necessidades de cada 

unidade. Outro aspecto da LDB a se destacar é que a escola deve considerar, além 

da  educação  formal  no  contexto  escolar,  a  importância  de  outros  agentes 
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educativos, como a família, a comunidade e as relações sociais estabelecidas que 

possam influenciar diretamente a construção da subjetividade dos educandos. 

A redação original da LDB estabelecia duração obrigatória mínima de oito anos 

para o Ensino Fundamental e postulava que seu objetivo básico era a formação do 

cidadão, por intermédio do desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, como 

o domínio da leitura, escrita e raciocínio matemático, bem como a compreensão do 

ambiente social e natural, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores 

que estruturam uma sociedade. O fortalecimento dos vínculos familiares também é 

previsto, uma vez que ele auxilia na aquisição de recursos para a vida em sociedade 

(BRASIL, 1996). 

A ampliação do Ensino Fundamental para nove anos de duração foi introduzida 

no contexto educacional brasileiro por meio de duas Leis: a lei no 11.114, de 2005, e 

a lei de no 11.274, sancionada em 2006. 

A lei no 11.114 de 15 de Maio de 2005, teve como objetivo modificar o artigo 6o 

da LDB, determinando que fosse diminuída a idade mínima para o ingresso de 

crianças no Ensino Fundamental de sete para seis anos. O MEC justifica a 

diminuição da idade mínima para ingresso com base em pesquisas realizadas pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Censo Demográfico de 2000, 

que apontou que 81,7% das crianças de seis anos estão na escola, sendo que 

38,9% frequentam a Educação Infantil, 13,6% as classes de alfabetização e 29,6% 

já estavam no Ensino Fundamental (BRASIL, 2006). A medida certamente 

beneficiaria as crianças das classes populares, permitindo a sua inclusão no sistema 

educacional mais cedo, uma vez que crianças das classes média e alta geralmente 

ingressam antes na escola. 

Na sequência, em 6 de fevereiro de 2006, foi sancionada a Lei de no 11.274, que 

ampliou para nove anos a duração do Ensino Fundamental, com o objetivo de 

assegurar que todas as crianças tivessem um tempo maior de convívio escolar e 

maiores oportunidades de aprenderem com mais qualidade (BRASIL, 2006). É 

importante frisar que o ensino fundamental de nove anos é uma tendência mundial, 

e o Brasil precisou ajustar-se para não colocar os jovens brasileiros em situação 

desvantajosa quando comparados aos de outros países, inclusive da América 

Latina. 

A ideia era que se priorizasse uma escolarização mais construtiva, com a 

adoção do ensino de nove anos, contribuindo assim para uma mudança positiva na 
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estrutura e na cultura escolar do País. Os documentos oficiais destacam que esta 

mudança não visava apenas 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, respeitando-se o perfil dos alunos e não acelerando os 

processos de ensino-aprendizagem. 
 

 
Seu ingresso no Ensino Fundamental obrigatório não pode constituir-se em 
medida meramente administrativa. O cuidado na sequência do processo de 
desenvolvimento e aprendizagem das crianças de seis anos de idade 
implica o conhecimento e a atenção às suas características etárias, sociais 
e psicológicas. As orientações pedagógicas, por sua vez, estarão atentas a 
essas características para que as crianças sejam respeitadas como sujeitos 
do aprendizado. (BRASIL, 2006) 

 
 

O documento destaca que as escolas teriam um período de adaptação ao novo 

modelo, sendo assim, os sistemas de ensino não foram obrigados a realizar 

modificações abruptas que pudessem acarretar em prejuízos no processo de 

ensino-aprendizagem. Segundo a Lei, os Estados e Municípios tiveram prazo até 

2010 para implantação final do Ensino Fundamental de nove anos. 

Deve-se ressaltar que a referida Lei, após sua implantação, recebeu alguns 

ajustes importantes para o alinhamento das diretrizes com as instituições de ensino, 

como propõe o parecer homologado CNE/CEB Nº: 4/2008 apresentado ao MEC por 

meio do Conselho Nacional de Educação pelo relator Murílio de Avellar Hingel. Este 

documento orienta como deveriam ser organizados os três primeiros anos do Ensino 

Fundamental: 
 

 
1 – O Ensino Fundamental ampliado para nove anos de duração é um novo 
Ensino Fundamental, que exige um projeto político-pedagógico próprio para 
ser desenvolvido em cada escola. 
2 – O Ensino Fundamental de nove anos, de matrícula obrigatória para 
crianças a partir dos seis anos – completos ou a completar até o início do 
ano letivo – deverá ser adotado por todos os sistemas de ensino, até o ano 
letivo de 2010, o que significa dizer que deverá estar planejado e 
organizado até 2009, para que ocorra sua implementação no ano seguinte. 
3 – A organização do Ensino Fundamental com nove anos de duração 
supõe, por sua vez, a reorganização da Educação Infantil, particularmente 
da Pré-Escola, destinada, agora, a crianças de quatro e cinco anos de 
idade, devendo ter assegurada a sua própria identidade. 
4 – O antigo terceiro período da Pré-Escola não pode se confundir com o 
primeiro ano do Ensino Fundamental, pois esse primeiro ano é agora parte 
integrante de um ciclo de três anos de duração, que poderíamos denominar 
de “ciclo da infância”. 
5 – Mesmo que o sistema de ensino ou a escola, desde que goze desta 
autonomia, faça a opção pelo sistema seriado, há necessidade de se 
considerar esses três anos iniciais como um bloco pedagógico ou ciclo 
sequencial de ensino. 
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6 – Admitir-se-á, entretanto, nos termos dos artigos 8º, 23 e 32 da Lei nº 
9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), o desdobramento do 
Ensino Fundamental em ciclos, no todo ou em parte. 
7 – Os três anos iniciais são importantes para a qualidade da Educação 
Básica: voltados à alfabetização e ao letramento, é necessário que a ação 
pedagógica assegure, nesse período, o desenvolvimento das diversas 
expressões e o aprendizado das áreas de conhecimento estabelecidas nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. 
8 – Dessa forma, entende-se que a alfabetização dar-se-á nos três anos 
iniciais do Ensino Fundamental. 
9 – A avaliação, tanto no primeiro ano do Ensino Fundamental, com as 
crianças de seis anos de idade, quanto no segundo e no terceiro anos, com 
as crianças de sete e oito anos de idade, tem de observar alguns princípios 
essenciais: 
9.1 – A avaliação tem de assumir forma processual, participativa, formativa, 
cumulativa e diagnóstica e, portanto, redimensionada a da ação 
pedagógica; 
9.2 – A avaliação nesses três anos  iniciais não pode repetir a prática 
tradicional limitada a avaliar apenas os resultados finais traduzidos em 
notas ou conceitos. (BRASIL, 2008, p.2) 

 
 
 

Destaca-se também o documento do MEC intitulado “Pacto Nacional para 

alfabetização na idade certa”, por meio da portaria 867 publicada no Diário Oficial da 

União de 04 de Julho de 2012, que reforça que o processo de alfabetização deve ser 

contemplado ao longo de três anos, ou seja, ao final do terceiro ano do Ensino 

Fundamental. 
 

 
Art. 1o Fica instituído o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, 
pelo qual o Ministério da Educação  (MEC) e as secretarias estaduais, 
distrital e municipais de educação reafirmam e ampliam o compromisso 
previsto no Decreto no 6.094, de 24 de abril de 2007, de alfabetizar as 
crianças até, no máximo, os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino 
fundamental, aferindo os resultados por exame periódico específico, que 
passa a abranger: 
I - a alfabetização em língua portuguesa e em matemática; 
II - a realização de avaliações anuais universais, pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, para os 
concluintes do 3º ano do ensino fundamental; 
III - o apoio gerencial dos estados, aos municípios que tenham aderido às 
ações do Pacto, para sua efetiva implementação. 
Parágrafo único. A pactuação com cada ente federado será formalizada em 
instrumento próprio a ser disponibilizado pelo MEC.(BRASIL, 2012, p.22) 

 
 
 

Vale a pena salientar que tanto o parecer homologado CNE/CEB Nº: 4/2008, 

quanto o documento “Pacto Nacional para alfabetização na idade certa” destacam a 

importância dos três primeiros anos como período de adaptação para as crianças, 

incluindo aquelas que frequentaram a escola antes e as que não tiveram esta 

oportunidade. Nesta perspectiva, as crianças teriam mais tempo para aprenderem, 
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aumentando assim a chance de obter resultados mais satisfatórios e eliminar o 

fracasso escolar precoce. 

A mudança para o ensino fundamental de nove anos, no qual a criança é 

inserida aos seis anos de idade, e não mais com sete anos, como era antes da 

promulgação da lei no 11.114 de 2005 e da lei no 11.274, de 2006, faz com seja 

necessário repensar o projeto pedagógico e, principalmente, atentar para o fato de 

que esteja alinhado às peculiaridades infantis, as características de desenvolvimento 

e aprendizagem, bem como o contexto sociocultural e econômico. 

Estudar os aspectos legais referentes ao ensino de nove anos clareou minhas 

intenções de pesquisa, levando-me a delinear o objeto de estudo, os objetivos e o 

percurso metodológico como se acompanha seguir. 
 
 
 
 

1.3	 Proposta	de	estudo�
 

 
 
 

O presente estudo tem como objeto o sucesso/desempenho escolar de crianças 

no primeiro ano do Ensino Fundamental com duração de nove anos. 

Pretende-se identificar e analisar, por meio do discurso do professor, sua 

compreensão sobre a mudança do ensino de oito para nove anos, seu entendimento 

a respeito do desempenho dos alunos submetidos a uma escolarização mais 

precoce e, ainda, sua percepção quanto às diferenças de desempenho entre as 

faixas etárias que são assistidas pelo primeiro ano do Ensino Fundamental. 

Objetiva-se também o levantamento dos estudos realizados até o momento e 

averiguar se há diferenças em relação às metas a serem atingidas pelas crianças do 

primeiro ano em escolas da rede pública e da rede privada do município de São 

Paulo. 

Assim, apresenta-se no Capítulo 1―“O Estado da arte do sucesso escolar e o 

ensino de nove anos” ―, o que diz a literatura específica sobre os temas e quais as 

implicações da implantação da lei 11. 274 desde início até a atualidade. 

O capítulo 2 ― “A infância e suas particularidades” ― tem o intuito de trazer 

uma explanação o sobre o tema da infância no contexto histórico, bem como 

aspectos  do  desenvolvimento  infantil  do  ponto  de  vista  cognitivo,  por  meio  do 
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modelo de Jean Piaget, e emocional pelo modelo preconizado por Sigmund Freud. 

Finaliza-se o capítulo examinando o processo de aprendizagem da criança, as 

metodologias de ensino mais empregadas e a aquisição da alfabetização e 

letramento. 

Na sequência o capítulo 3 ― “O pensamento complexo e a sua interface com a 

educação” ― tem por objetivo desenhar um diálogo entre as ideias de Edgar Morin 

sobre o pensamento complexo e a educação com o sucesso escolar no ensino de 

nove anos. 

O Capítulo 4 ― “Percursos metodológicos” ― inicialmente apresenta os 

pressupostos teóricos de escolha do método de investigação do estudo e em 

seguida, descreve os procedimentos metodológicos empregados, entre eles: a 

caracterização dos participantes, a coleta de dados e a análise das entrevistas. 

No capítulo 5 ― “As vozes das educadoras: uma compreensão” ― destaca-se a 

análise dos discursos e temas comuns das educadoras articulados com a teoria que 

embasa este estudo e na sequencia um apontamento das convergências e 

divergências entre os discursos das educadoras. 

Por fim, foram tecidas as considerações finais sobre o estudo realizado, as 

reflexões suscitadas e as novas possibilidades de pesquisa futura. 
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2 CAPÍTULO	1�
 
 

Sucesso	escolar	e	o	ensino	de	nove	anos�
 
 
 
 

Há algumas décadas, o desempenho escolar é objeto de estudo de educadores 

e de profissionais da área da educação e afins no intuito de se compreender o 

processo de ensino-aprendizagem, bem como os possíveis entraves que o 

inviabilizam. Uma pesquisa da literatura sobre o sucesso escolar revelou que essa 

terminologia está geralmente associada ao termo fracasso escolar. Na maioria dos 

artigos analisados, observou-se que tais termos aparecem entrelaçados, apontando 

tanto para o antagonismo e para a complementaridade entre ambos, quanto para a 

dificuldade dos autores em definir sucesso escolar isoladamente, o que já não 

ocorre para o termo fracasso escolar. 

O sucesso escolar é definido por uma produção social enriquecida por meio de 

crenças e concepções compartilhadas pelas famílias, alunos e professores, que 

pode ser favorecido pela interação dos pais com o cotidiano escolar (GODDARD; 

TSCHANNEN; HOY, 2001). Martini e Del Prette (2002) apontam que as experiências 

que envolvem o sucesso escolar comumente estão associadas a fatores cognitivos, 

ao esforço, à facilidade na execução de tarefas, ao bom temperamento, à influência 

do professor e de outras pessoas com os responsáveis do educando e 

principalmente, ao desempenho satisfatório validado em avaliações. 

O fracasso escolar, por sua vez, é considerado um processo psicossocial, como 

salienta Patto (2010), permeado por estereótipos sociais e armadilhas ideológicas, e 

é atribuído a déficits culturais, ao sistema público educacional deficitário e a fatores 

externos à sala de aula e à escola. 

De acordo Moysés e Collares (2010), há uma ampla variedade de preconceitos 

no sistema educacional, em especial no que tange às dificuldades de aprendizagem, 

à alfabetização ou mesmo ao eventual atraso, atribuindo-se as responsabilidades a 

quadros patológicos e/ou psicopatológicos apresentados pelas crianças, impedindo- 

as de apreender. Na pesquisa de Angelucci, Kalmus, Paparelli e Patto (2004), “O 

estado de arte da pesquisa sobre o fracasso escolar”, é revelada a necessidade de 
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se ter um olhar diferenciado para o entendimento do desempenho escolar, evitando- 

se a disseminação de ideias pré-concebidas e concepções automáticas. 

Uma boa parte dos estudos sobre o desempenho escolar, incluindo as 

pesquisas de Martini e Del Prette (2002) e de Almeida, Miranda e Guisande (2008), 

propuseram-se a compreender as atribuições causais do sucesso e do fracasso 

escolar. Deve-se frisar que tais estudos foram baseados na Teoria de Atribuição 

Causal do sucesso e do fracasso escolar, concebida por Weiner (1971). Este autor 

considera uma diversidade de possibilidades para o entendimento do fenômeno e 

destaca seis fatores decisivos na determinação do resultado final, positivo ou 

negativo, do processo de ensino-aprendizagem: 1) capacidade (habilidades e 

aptidões); 2) esforço (motivação e a energia investida); 3) estratégias, que 

correspondem ao processo e métodos que o sujeito dispõe para aprender; 4) 

facilidade ou dificuldade de executar tarefas; 5) professores, ou seja, o papel que o 

professor assume no rendimento do aluno, em função de suas características de 

personalidade e destreza profissional e 6) sorte, a valorização de azar ou sorte 

atribuída pelo aluno no seu desempenho acadêmico (MARTINI, DEL PRETTE, 2002; 

ALMEIDA, MIRANDA, GUISANDE, 2008; WEINER, 1971) 

Sobre a definição das causas envolvidas no sucesso e fracasso escolar proposta 

por Weiner (1971), Almeida, Miranda e Guisande (2008) esclarecem: 
 

 
Em uma tentativa de sistematização desta multiplicidade de causas internas 
e externas (localização dentro e fora do sujeito); entre causas estáveis e 
instáveis (que permanecem relativamente constantes ou variáveis ao longo 
do tempo); e finalmente, entre causas controláveis e incontroláveis (que 
estão sob o controle ou fora do controle da vontade do sujeito). 
Posteriormente, acrescenta-se ainda, serem causas mais gerais e 
específicas, por exemplo, generalizáveis a todas as situações curriculares 
ou para determinadas disciplinas do currículo [...] a capacidade é entendida 
como uma causa interna, estável e fora de controle do sujeito; o esforço e 
as estratégias são vistos como causas internas, mas instáveis  e 
controláveis pelo sujeito; e tanto, a dificuldade da tarefa, como a sorte e o 
professor, são vistos como causas externas, instáveis e fora de controle do 
indivíduo. (p.170) 

 
 

Martini e Del Prette (2002) salientam o papel preponderante da qualidade das 

relações aluno-professor como um fator determinante na aprendizagem e efetivação 

da prática pedagógica bem sucedida, apontando que: 
 

 
As relações professor-aluno, geralmente iniciadas, mantidas ou concluídas 
através da mediação direta ou indireta do professor, constituem um 
momento privilegiado de concretização do seu pensamento pedagógico e 
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da transmissão, intencional ou não, de suas crenças e sentimentos sobre o 
aluno, sobre as causas responsáveis pelo sucesso e fracasso dos seus 
alunos na escola, sobre seu próprio papel como professor, sobre a função 
da escola e tantos outros aspectos importantes do contexto educacional. (p. 
149) 

 
 

As autoras investigaram as atribuições de causalidade de professores do 

Ensino Fundamental para situações de sucesso ou fracasso escolar dos seus 

alunos. As professoras participantes identificaram como fatores associados ao 

sucesso escolar a capacidade e esforço dos alunos, além do autoconceito positivo. 

Já o fracasso, foi atribuído à falta de capacidade dos alunos, principalmente por não 

realizarem as atividades programadas e por não alcançarem notas satisfatórias. A 

falta de competência acadêmica também poderia ser intensificada, segundo o relato 

das professoras, pela coexistência de problemas comportamentais e falta de 

motivação para a aprendizagem (MARTINI; DEL PRETTE, 2002). 

Corroborando com os achados da pesquisa de Martini e Del Prette (2002), 

Almeida, Miranda e Guisande (2008) realizaram um estudo com 868 alunos do 

Ensino Fundamental de escolas públicas, analisando as atribuições causais de uma 

amostra de alunos portugueses no que se refere ao sucesso ou fracasso escolar. Os 

alunos participantes destacaram o esforço reconhecido e valorizado como um dos 

principais fatores que contribuíam para o sucesso escolar, bem como a sorte e os 

métodos de estudo. O fracasso e baixo desempenho foram atribuídos à 

desvalorização, à falta de sorte e à desmotivação. Os resultados indicaram a 

importância de se promoverem condições favoráveis para a motivação do aluno no 

processo de ensino-aprendizagem, destacando seu esforço. Segundo os autores, 

motivar os alunos viabilizaria a aprendizagem e a valorização do uso adequado de 

estratégias, o que poderia impulsionar o sucesso e à realização acadêmica. 

Arroyo (2000), Carvalho (2000), Chechia e Andrade (2005) são unânimes em 

afirmar que o desempenho escolar guarda uma relação de proximidade entre a 

família e a escola, enfatizando que o envolvimento dos pais na vida escolar dos 

filhos é algo determinante para o sucesso ou insucesso. 

Como estabelecem Chechia e Andrade (2005): 
 
 

[...] para escola, os pais não têm apenas que estar presentes, mas devem 
também assumir um papel ativo no cotidiano escolar dos filhos. O apoio e 
participação dos pais na vida dos filhos colabora, com a escola no sentido 
de se obter um trabalho de classe mais equilibrado. (p. 431) 
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Nesta perspectiva, Chechia e Andrade (2005) realizaram um estudo com  o 

intuito de identificar possíveis diferenças entre os discursos de pais de crianças com 

sucesso escolar e de pais de crianças com insucesso escolar. Os resultados 

apontaram que o desempenho escolar para a família de filhos com sucesso escolar 

era relacionado, diretamente, ao apoio dos pais na realização de tarefas, 

assegurando tanto maior habilidade para o desenvolvimento da  aprendizagem, 

como de ajustamento psicológico. Foi também reconhecido o papel dos professores 

no rendimento escolar e no êxito acadêmico dos filhos. A pesquisa revelou, ao 

mesmo tempo, que, quando os pais foram questionados sobre as razões ou 

responsabilidades para o sucesso escolar de seus filhos, responderam, 

primeiramente, que o sucesso se devia à fé em uma crença religiosa e, 

secundariamente, a atributos das próprias crianças, entre eles a disposição para 

aprender, o estímulo e o apoio dos pais (CHECHIA; ANDRADE, 2005). 

Ainda no estudo de Chechia e Andrade (2005), a percepção dos pais de 

crianças com insucesso escolar foi associado à inadaptação escolar, a dificuldades 

de aprendizagem, ao descontentamento com o professor responsável e a causas 

traumáticas no ambiente familiar. Afirmaram, ao mesmo tempo, serem menos 

presentes e ofertarem pouco apoio nas tarefas. No que se refere às razões e às 

responsabilidades, os pais tenderam a relacionar as falhas no processo ensino- 

aprendizagem à estrutura da escola, ao invés de reconhecerem seu papel na 

aquisição de conhecimento dos filhos. A pesquisa ainda traz como contribuição final 

uma proposta de revisão do papel social da escola, a organização de currículo que 

favoreça o sucesso escolar e o desenvolvimento de métodos de ensino e 

aprendizagem adequados a alunos com sucesso e insucesso. 

Carvalho (2000) ressalta que se deve ter cuidado para não desviar a 

responsabilidade da melhoria educacional e da efetivação do sucesso da escola 

para família e para o lar, pois se pode produzir dois efeitos perversos: um de 

penalizar as famílias pelo fracasso e outro de converter as diferenças de capital 

econômico, cultural e social em resultados educacionais desiguais. Como 

anunciado, Collares e Moysés (2010) assinalam que há vários preconceitos no 

cotidiano escolar que determinam causas para o fracasso escolar, e que o número 

de crianças encaminhadas para serviços de saúde por mau rendimento escolar é 

uma prova forte dessa existência: 
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Nesse mar de preconceitos existentes no sistema educacional, vamos aqui 
especificamente de um tipo bastante importante e que consiste em atribuir a 
características inerentes às crianças sua não alfabetização. E dentre estas 
características inatas ao aluno, sobressaem as biológicas, recaindo a 
responsabilidade pelos índices de reprovação e evasão em pretensas 
doenças que impediriam as crianças de aprender. (p.196) 

 
 

As autoras destacaram algumas das causas para as crianças não aprenderem 

presentes nos discursos dos professores e diretores entrevistados por elas: 1) 

causas centradas nas crianças, tais como desnutrição, problemas neurológicos, 

deficiência mental e outras doenças, imaturidade emocional, falta de motivação, falta 

de prontidão ou pré-escola, crianças que ficam sozinhas; 2) causas relacionadas às 

famílias, tais como problemas familiares, pais separados, alcoolismo, desemprego, 

prostituição, família não colaborativa, mãe que trabalha fora, pais analfabetos, 

irresponsabilidade, pobreza e migração; 3) causas relacionadas aos professores, 

como incompetência e ineficiência de sua prática pedagógica (vale sublinhar que 

essa causa foi apontada pelos diretores das unidades de ensino). 

Deve-se destacar que as causas relacionadas aos professores correspondiam a 

35% dos entrevistados e que reconheceram seu papel fundamental no processo de 

ensino-aprendizagem, mas não identificavam suas próprias dificuldades, estas foram 

apontadas pelos diretores das escolas. Muitos professores alegavam que outras 

questões interferiam e contribuíam para o fracasso escolar, entre elas: a formação 

precária, os salários baixos e a falta de materiais. O sistema escolar como causa do 

insucesso escolar foi menos evidenciado na pesquisa, embora algumas falhas e 

entraves tenham sido apontados, não se pode afirmar que estes professores 

atribuíssem a causa do fracasso escolar ao sistema escolar. 

As pesquisas de Chechia e Andrade (2005), Almeida, Miranda e  Guisande 

(2008) e Martini e Del Prette (2002) revelaram que não se pode centralizar o debate 

sobre o sucesso/fracasso escolar na vitimização da criança, da família ou do 

professor, pois restringiriam as discussões e se tornaria um empecilho na busca de 

propostas que possam transformar a instituição escolar e o fazer pedagógico. 

Arroyo (2000), alerta em seu trabalho para o fato de que não se deve confundir 

sucesso/qualidade com aprovação, nem tampouco fracasso com reprovação. De 

acordo com o autor, o fracasso escolar exige um olhar mais amplo, para fora dos 

muros da  escola,  visto  que  é  a  expressão  da  ineficiência  social  de  complexos 
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processos  de  reprodução  de  saberes,  que  traduzem  estigmas  perpetuados  por 

décadas no sistema educacional. 

Ângelo e Dias (2009) afirmam que, ao se analisar situações de insucesso 

escolar, deve-se incluir a intersubjetividade e a formação do docente, evitando a 

busca de causas únicas e a eleição de culpados. Contudo, para construção de 

medidas efetivas para lidar com o sucesso/fracasso escolar, é preciso que as 

propostas político-pedagógicas promovam abertura para debates e incorporem 

novas dimensões do direito à educação, à cultura e ao desenvolvimento (GORNI, 

2007; KRAMER, 2006; SAVÉLI, 2008). 

Nesse sentido, a proposta de ampliação do ensino fundamental para nove anos 

incrementa as discussões por trazer em seu bojo a antecipação da entrada 

obrigatória da criança na escola de sete para os seis anos de idade e por promover 

ações práticas que envolvem mudanças estruturais na escola básica, na formação 

do docente e no currículo das séries subsequentes de escolarização. Aos seis anos 

de idade, a criança está em pleno desenvolvimento de suas capacidades físicas, 

cognitivas e sociais, precisando encontrar um ambiente que favoreça a aquisição de 

conhecimento adequado. Com o avanço da legislação e o reconhecimento da 

sociedade acerca da importância do papel social infantil, pode-se garantir o direito à 

infância e à educação. Nas palavras de Moreno e Paschoal (2009): 
 

 
A infância que desejamos para nossas crianças é uma infância de direitos: 
direito a uma qualidade de vida melhor, direito de pertencer a uma família, 
direito a ter moradia e alimentação, direito de receber uma educação de 
qualidade desde o nascimento, enfim, direito de viver plenamente a infância. 
Nossa militância é o direito pelo ócio, de brincar e de sonhar. Para isso, faz- 
se necessária a criação de instituições escolares voltadas para a infância, 
capazes de garantir um espaço de formação que atenda suas 
especificidades e diferentes linguagens. (p.41) 

 
 

Gorni (2007) ressalta que a revisão da história da educação no Brasil ao longo 

do século XX permite-nos observar uma quantidade de alternativas implantadas, por 

meio de políticas públicas, com intuito de resolver os problemas de democratização, 

acesso e permanência do aluno em uma escola de qualidade, e todos estes 

aspectos assumiriam um caráter econômico e financeiro, preterindo os aspectos 

pedagógicos. 

A literatura especializada entende que a mudança do ensino de oito para nove 

anos representa uma oportunidade para revisão do percurso da educação no Brasil, 
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por traçar uma nova alternativa para o favorecimento de melhorias na qualidade da 

educação (GORNI, 2007; KRAMER, 2006; MORENO; PASCHOAL, 2009; 

RAPAPORT, 2009; SAVÉLI, 2008). 

Savéli (2008) destaca que essa ampliação prevê o princípio de inclusão, por 

favorecer que as crianças de classes populares ingressem mais precocemente no 

sistema educacional, igualando de certo modo, ao que já ocorre com as crianças de 

classes mais abastadas, que mesmo antes da lei já tinham garantida sua inserção 

na escola antes dos sete anos de idade. Isto permite às crianças das classes mais 

carentes uma familiarização com um universo cultural mais amplo e melhores 

condições para o aprendizado, mais especificamente, a leitura e escrita. Portella e 

Hickel (2010), a seu turno, mostram que há necessidade de uma compreensão mais 

apurada das variáveis implicadas, entre elas o desenvolvimento emocional e 

cognitivo das crianças no processo de aprendizagem. 

Ademais, como propõe Savéli (2008), a inclusão de crianças mais novas na 

escola exige um tratamento político, administrativo e pedagógico. No âmbito político, 

é necessário aumentar o número de crianças atendidas pelo sistema educacional, 

gerando otimização de recursos de forma a garantir o acesso de crianças de classe 

populares. No aspecto administrativo, é cobrado das secretarias de educação um 

maior investimento na formação dos professores da educação básica, na 

organização, adequação e ampliação dos espaços físicos, e a melhoria nas 

condições de trabalho dos professores e no número de alunos por sala. Quanto ao 

nível pedagógico, acentua-se que as escolas precisam de uma reorganização dos 

projetos pedagógicos que assegurem o pleno desenvolvimento, englobando o 

aspecto físico, psicológico, social, intelectual e cognitivo, buscando alcançar os 

objetivos do ensino fundamental, sem restringir o trabalho pedagógico apenas à 

preocupação de alfabetizar. 

Gorni (2007), refletindo sobre a questão, enfatiza que a mudança não pode ser 

apenas estrutural, com uma simples antecipação da idade de ingresso escolar, o 

que poderia significar uma supressão futura de uma etapa que era, antes da 

mudança, realizada na educação infantil. O autor assinala também que o ingresso 

aos seis anos de idade não deve determinar o tipo de escola que a criança 

frequenta, pois isto manteria inalterado o trabalho. Neste sentido, a priorização dos 

componentes pedagógicos e a construção consolidada da escola alinhada a esta 

nova clientela deveria ser assegurada. 
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Corroborando as percepções de Gorni, apontam Moreno e Paschoal (2009): 
 
 

Independente de a  criança de  seis anos ser matriculada  na  Educação 
Infantil ou no Ensino Fundamental, cabe-nos oferecer-lhe uma educação 
capaz de contribuir  para seu desenvolvimento físico, psíquico, social e 
intelectual. Afinal, temos o compromisso de contribuir para que a criança 
seja capaz de posicionar-se social e historicamente, seja capaz de, a partir 
do que lhe foi proposto, criar novas coisas, descobrir novos saberes..ser 
feliz. (p.41) 

 
 

Os documentos oficiais sobre o ensino fundamental de nove anos apontam a 

necessidade de adaptação da prática educativa para esta nova população, porém, 

fica evidente a dificuldade de materialização. Vale a pena ressaltar que as 

orientações gerais indicam respeitar a autonomia das escolas, subsidiadas nos 

princípios e fundamentos da proposta alinhada ao projeto pedagógico da cada 

instituição de ensino. 

Moreno e Paschoal (2009) problematizam o tema, sugerindo que a 

implementação não intensificará a fila da exclusão do sistema educacional, visto que 

nem todas crianças das classes menos favorecidas têm acesso à educação infantil 

e, portanto, não apresentam ainda algumas habilidades essenciais para 

aprendizagem no primeiro ano. 

Em continuidade às reflexões de Gorni (2007), algumas sinalizações 

sobressaem como potencialmente capazes de interferir no trabalho realizado na 

escola para a viabilização positiva da proposta: 1) a razão professor-aluno em cada 

sala de aula; 2) qual o perfil professor ideal, no que tange à formação específica, 

para lidar com esse aluno mais novo; 3) se a escola tem conhecimento da demanda 

da sua comunidade; 4) se as escolas possuem espaços físicos e recursos materiais 

para clientela prevista; 5) se há clareza no que se refere ao trabalho que deve ser 

realizado junto às crianças de seis anos; 6) se a antecipação do ingresso 

demandará alterações nas séries subsequentes e, por fim, se as escolas têm feito 

de forma planejada a implantação do ensino fundamental de nove anos. 

Gorni (2007), Kramer (2006) e Moreno e Paschoal (2009) concordam sobre a 

necessidade de um planejamento da educação infantil e fundamental, considerando 

a singularidade das ações infantis, o direito à brincadeira e à produção cultural. 

Moreno e Paschoal (2009) levam em consideração que há um cerceamento do 

corpo por falta de espaço físico adequado e professores pouco qualificados para o 

atendimento desta clientela específica. 



28
 

 
 
 

Moreno e Paschoal (2009) destacam que: 
 
 

Acreditar na ampliação do Ensino de nove anos e no ingresso e 
permanência das crianças de seis anos nesse nível de ensino é dever não 
só da instituição escolar e seus profissionais, mas da instituição da família e 
principalmente do Poder Público. Assim nossa militância é pelos direitos da 
criança à educação de qualidade tanto em escolas infantis como nos 
primeiros anos do Ensino Fundamental. (p. 49) 

 
 

Na mesma perspectiva, Rapoport, Sarmento, Nörnberg e Pacheco (2008) 

reiteram a necessidade de se constituir um processo adaptativo. Em suas palavras: 
 

 
O ingresso de crianças no primeiro ano do Ensino Fundamental é mais um 
momento de transição na vida do educando, requerendo um processo de 
adaptação não só deste, mas também de seus pais, educadores, da 
instituição escolar e das redes de ensino públicas e privadas nos diferentes 
Estados do Brasil. Cabe destacar que o processo de transição está sendo 
realizado de diferentes formas e com cronogramas próprios, em cada 
Estado e Município. (p.267) 

 
 

Outro aspecto importante apresentado por Rapoport et al. (2008) é que: 
 
 

[...] o processo de adaptação deve ser planejado pelas instituições a fim de 
promover a qualidade no atendimento, bem como não causar demasiado 
estresse para os envolvidos, o que pode deixar marcas a curto e longo 
prazo e interferir no processo de ensino-aprendizagem. (p.267) 

 
 

As pesquisas sobre o tema enfatizam o interesse do manejo adequado desse 

processo para que não haja prejuízo na aprendizagem e, principalmente, a 

necessidade de se considerar os atributos do desenvolvimento emocional e 

cognitivo (PORTELLA; HICKEL, 2010; RAPOPORT et al., 2008; SANTOS; VIEIRA, 

2006). 

As crianças de seis anos de idade possuem características e necessidades 

específicas que devem ser consideradas nas práticas pedagógicas. O documento 

oficial recomenda que se esteja atento às situações envolvidas no ingresso das 

crianças no ensino fundamental, tanto por parte da família como da pré-escola, e 

que seja garantida a manutenção dos laços afetivos e as condições  de 

aprendizagem para favorecer a segurança e confiança. 

Rapoport (2009), ao refletir sobre o sentimento da criança que ingressa na 

escola, destaca que estas chegam repletas de expectativas e é preciso cuidado para 

não frustrá-las. A mesma autora comenta outro ponto sobre a adaptação que não 

pode ser esquecido: 
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[...] se a mudança para o ensino fundamental tem como um de seus 
argumentos que a criança, ingressando aos seis anos na escola, terá mais 
anos de escolaridade, pois os índices de evasão escolar aumentam 
proporcionalmente ao aumento da idade dos alunos, esse processo deve 
ser cautelosamente preparado para não provocar um feito contrário ao 
desejado. (p. 24) 

 
 

A adaptação da criança ao sistema educacional é facilitada por propostas 

educativas que priorizem uma peculiar organização dos espaços, dos tempos e da 

própria rotina em sala de aula, contemplando as necessidades da faixa etária 

assistida. É notório que a diversidade de métodos de aprendizagem também 

influencia este cenário, devendo cada escola adotar os seus métodos de acordo 

com as diretrizes internas. Nas escolas da rede pública, parece haver uma 

universalização da metodologia de ensino e das metas a serem atingidas pelas 

crianças, à custa de diretrizes estabelecidas pelo governo, como o projeto de Ler e 

Escrever, da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Nas escolas da rede 

privada, não há tal uniformização ficando a critério de cada estabelecimento dos 

procedimentos pedagógicos alinhados à proposta de trabalho. 

A dificuldade de adaptação pode se agravar para as crianças sem experiência 

escolar prévia, pois  se deparam com questões referentes aos professores, aos 

conteúdos, às exigências, aos colegas, ao espaço, ao ajustamento de uma rotina de 

tarefas e a um longo período fora de casa, o que pode influir em seu desempenho 

acadêmico. 

De acordo com Rapoport et al. (2008) e Rapoport (2009), a adaptação deveria 

ser  contínua,  não  abrangendo  somente  os  primeiros  dias,  nem  poderia  ser 

prejudicada por cobranças equivocadas, especialmente das próprias famílias que, 

muitas vezes, desconhecem o embasamento da proposta de ampliação do ensino. 

Entretanto, mesmo não havendo o objetivo formal de se alfabetizar a criança 

com seis anos de idade, elas são inseridas por outros meios no universo da leitura e 

escrita,  basicamente  construído  pelas  suas  relações  sociais,  o  que  deve  ser 

considerado  nas  propostas  pedagógicas,  favorecendo  um  despertar  natural  da 

criança para o letramento. 

Segundo Rapoport (2009), houve uma mudança decisiva no papel dos pais 

diante de todas essas transformações. Antes, as suas preocupações perpassavam 

pelas ansiedades na separação mãe-filho e o caráter indefeso da criança, no 

entanto,  o  foco  agora  está  na  questão  da  aprendizagem,  especialmente,  na 
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aquisição da leitura e escrita, o que certamente incrementa o nível da angústia e a 

exigência de sucesso da criança em virtude da nova legislação e acrescenta: 
 

 
Considerando o contexto de mudança e as particularidades da criança de 
seis anos, o ingresso no primeiro ano requer maior atenção do ponto de 
vista de suas exigências emocionais, que acabam interferindo no processo 
de ensino aprendizagem e no próprio desenvolvimento psíquico da criança. 
[...] esse é um processo complexo e gradual no qual criança precisa de um 
período de tempo diferente para adaptar-se. (p. 27) 

 
 

A fim de enriquecer a discussão que ora se apresenta, neste momento serão 

apresentados alguns artigos, dissertações e teses que permitem um diálogo mais 

próximo ao tema deste estudo. 

Inicialmente, coloca-se em relevo a dissertação A criança de seis anos de idade 

no ensino fundamental: práticas e perspectivas, de Moya (2009), que investigou 

como ocorria a transição do Ensino Fundamental de oito para nove anos, por meio 

da compreensão de uma prática pedagógica que contemplasse o desenvolvimento 

infantil nesse novo ensino. A autora apontou que houve muitas dúvidas por parte 

das professoras entrevistadas em relação à prática pedagógica a ser utilizada no 

primeiro ano do Ensino Fundamental, visto que as crianças ingressantes eram mais 

jovens que no antigo ensino de oito anos. 

O estudo de Vargas (2010), na sequência, A Formação de professores e a 

Política da Ampliação do Ensino de nove anos: Narrativas das alfabetizadoras, 

identificou as concepções construídas de três professoras da classe de primeiro ano 

do ensino fundamental acerca da infância e a importância do lúdico no momento da 

ampliação do ensino para nove anos. Para tanto, o autor utilizou como metodologia 

a entrevista de História de Vida e, por meio destas, pretendeu ativar as memórias 

das alfabetizadoras que pudessem influenciar nas estratégias atuais de práticas 

pedagógicas. A pesquisa demonstrou que as professoras nem sempre se 

preocupavam com o aspecto lúdico das crianças, pois tinham como objetivo central 

a alfabetização, como na antiga primeira série. 

A tese de doutoramento As crianças de seis anos no ensino fundamental de 

nove anos e o governamento da infância, de Mota (2010), traz uma análise do 

Ensino fundamental de nove anos, mostrando como ele estava inserido nas práticas 

de governamento das infâncias e como as práticas pedagógicas estavam 

constituindo o novo espaço formal de ensino para as crianças com seis anos de 

idade frequentadoras do Ensino Básico. A autora utiliza as concepções de Michel 
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Foucault para criar aproximações entre o poder, o governamento e a infância. 

Também foram analisadas a gestão, a inclusão e a avaliação desse modo de ensino 

e currículo que estava sendo inserido na escola contemporânea. 

Por fim, a dissertação de mestrado Ensino Fundamental e possíveis implicações 

no processo de alfabetização: um estudo de caso, de Brandão (2012), teve como 

objetivo compreender a implantação do ensino de nove anos e se haveria 

implicações na alfabetização de uma turma de primeiro ano do Ensino Básico de 

uma Escola Pública Estadual de Porto Alegre. A metodologia empregada pela autora 

foi a observação contínua da sala de aula, que era registrada em um diário de 

pesquisa, e entrevistas semiestruturadas com a professora regente da turma. A 

pesquisa revelou que havia uma preocupação em se preservar o lugar da infância, 

evidenciando que a alfabetização é um processo e não um produto, diferentemente 

do que a pesquisadora esperava encontrar. 

No trabalho, Brandão (2012) compara sua experiência como docente da rede 

privada e sua observação na escola pública: 
 

 
A Lei do Ensino Fundamental de nove anos apresenta que o aprendizado 
da leitura e escrita não é obrigatório no primeiro ano das séries iniciais, no 
entanto parece estar ocorrendo uma disparidade no ensino deste, pois 
algumas escolas demonstram encarar o primeiro ano do mesmo modo, 
como a antiga primeira série, enquanto outras encaram como último nível 
da educação Infantil. (p.26) 

 
 

Há consenso entre os autores de que os professores precisam ter 

conhecimentos acerca do desenvolvimento infantil e sensibilidade para identificar 

problemas do processo de aprendizagem. A comunicação com a família é primordial 

para a identificação de dificuldades e para realização de um encaminhamento 

adequado das crianças, bem como para o estreitamento dos laços dos pais com a 

escola. Brandão (2012) salienta que os ajustes realizados no Ensino Fundamental, 

especificamente a Lei 11.274, não conseguiram diminuir de forma concreta o abismo 

que existe entre a qualidade do ensino público e privado. 

Há poucos estudos que apontam as dificuldades de adaptação de crianças de 

seis anos que passam a frequentar o primeiro ano do ensino fundamental. Parece 

haver um aumento significativo de crianças encaminhadas para profissionais da área 

de saúde, objetivando a identificação de possíveis distúrbios ou patologias que 

estabeleçam relações com o baixo rendimento escolar, o que pode marcar a vida 
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acadêmica da criança. Nessa perspectiva, tratar-se-á em seguida da infância e suas 

particularidades. 
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3 CAPÍTULO	2�

A	INFÂNCIA	E	SUAS	PARTICULARIDADES�
 
 

3.1	 Concepção	de	infância�
 

 
 
 

Neste segundo capítulo, será realizada uma reflexão à luz de autores que já 

trataram sobre o tema da infância, a fim de se compreender a concepção  do 

conceito de infância no Ocidente desde a época medieval até os dias atuais. Para 

tanto, será traçado um breve histórico da formação do conceito de infância e serão 

abordados assuntos correlatos, como a as transformações na constituição social e 

familiar e as possibilidades de inserção da criança nos diferentes contextos 

históricos. 

Por muito tempo, não foram encontrados registros discursivos do que hoje é 

definido como infância. Para esta discussão é importante entender o silêncio 

histórico a que as populações infantis foram submetidas durante séculos, uma vez 

que suas especificidades e necessidades não eram reconhecidas. 

A palavra infância vem do latim “infantia”, refere-se ao indivíduo que ainda não é 

capaz de falar, apontando para uma fase biológica da vida humana e para uma 

construção social, única e contextualizada em relação ao tempo, à cultura, à classe 

social, ao gênero e às condições socioeconômicas (DAHLBERG; MOSS; PENCE; 

2003; MORENO; PASCHOAL, 2009). Esse período é vivido de forma única e é 

fortemente influenciada pelas relações estabelecidas com seus pais/responsáveis e 

mediadas pela sociedade onde se insere. O crescimento perpassa por um sistema 

de regras e crenças ditados por sua origem familiar e cultural, que contribui 

significativamente para seu desenvolvimento físico e para a construção de sua 

identidade. 

Ariès (2006) considera a infância uma criação da modernidade, que a constituiu 

como uma categoria social da recente história da humanidade. O autor enfatiza que 

a emergência do sentimento de infância e da consciência da particularidade infantil 

são decorrentes de um longo processo histórico e não de uma simples herança 

natural. 

Como analisa Kramer (2006): 



34
 

 
 
 

Ao longo do século XX, cresceu o esforço pelo conhecimento da criança, 
em vários campos do conhecimento. Desde que o historiador francês 
Philippe Ariès publicou, nos anos 1970, seu estudo sobre a história social 
da criança e da família, analisando o surgimento da noção de infância na 
sociedade moderna, sabemos que as visões sobre a infância são 
construídas social e historicamente. A inserção concreta das crianças e 
seus papéis variam com as formas de organização da sociedade. Assim, a 
idéia de infância não existiu sempre e da mesma maneira. Ao contrário, a 
noção de infância surgiu coma sociedade capitalista, urbano-industrial, na 
medida em que mudavam a inserção e o papel social da criança na sua 
comunidade. (p. 16) 

 
 

Na Idade Média, mais precisamente até o século XI, o mundo desconhecia o 

conceito de infância, ou não a considerava como relevante enquanto papel social, o 

que pode ser observado nas obras de arte da época, que evidenciam uma certa 

aversão à morfologia infantil. A partir do século XIII, começam a surgir as primeiras 

descrições de tipos de crianças mais próximos do sentido moderno (ARIÈS, 2006). 

Entre os séculos XIII e XVIII, de acordo com os estudos de Ariès (2006) e 

Badinter (1985), a criança ainda não tinha uma relação próxima e afetiva com seus 

pais. No século XVI, ficava evidente, através dos registros da literatura, filosofia, 

teologia e das práticas educativas, que “as crianças tinham pouca importância na 

família, constituindo muitas vezes para ela um verdadeiro transtorno. Na melhor das 

hipóteses, ela tem uma posição insignificante. Na pior, amedronta” (BADINTER, 

1985, p. 54). 

A pedagogia da época sofria forte influência teológica, que reforçava a dureza e 

a austeridade da família e da escola no trato com as crianças. O pensamento 

agostiniano era refratário a qualquer manifestação de ternura e tolerância 

demonstradas pela figura materna (BADINTER, 1985). Na época, era habitual, as 

famílias enviarem os filhos recém-nascidos para as casas de amas de leite, 

responsáveis pela amamentação e o cuidado em idades precoces, demandando 

anos para um novo contato. É importante frisar que havia uma distinção acentuada 

de classes sociais e que este aspecto influenciava diretamente o futuro das crianças 

e determinava, inclusive, a procedência das amas e a localização de suas casas. 

As famílias de mais posses encaminhavam seus filhos para amas sadias e mais 

próximas de suas moradias e as de classes menos favorecidas levavam para amas 

de leite nas periferias, muitas vezes, desnutridas por amamentarem uma quantidade 

excessiva de crianças e, com isso, eram mais vulneráveis a doenças e infecções. 

Este fato  colaborou para um  alto  índice de mortalidade  infantil  e  também para 
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dificultar o acesso às crianças durante o período que elas permaneciam fora de suas 

habitações de origem (ARIÈS, 2006; BADINTER, 1985). 

Badinter (1985) e Ariès (2006) apontam que os pais começaram a demonstrar 

uma preocupação com as crianças, mais especificamente no final do século XVII, 

através da religião, de conceitos morais e com o surgimento das escolas e 

internatos. Contudo, a mortalidade infantil, segundo os autores, foi o grande 

impulsionador para a mudança de paradigma sobre o papel da criança na sociedade 

e na família. Na mesma época, a comunidade médica apresentou várias publicações 

enfatizando a responsabilidade dos genitores, sensibilizando-os para a importância 

da saúde das crianças. A partir do século XVIII, houve significativa mudança no 

tratamento que os pais davam aos seus filhos. 

Atrelada a este fenômeno, observa-se também a transformação na configuração 

familiar, sobretudo no papel das mães, em especial sua fundamental contribuição 

para a construção do novo papel da criança, agora visualizada como um ator social 

reconhecido em suas necessidades e direitos. Nesta interface, Badinter (1985) 

discute a existência do amor materno inato, contingente e adquirido, que faz o bebê 

humano depender do outro para sobreviver. O conceito de amor materno surgiu no 

século XVIII e resultou na significativa junção da figura da mulher e de mãe com 

forte apelo social. A mulher começa a assumir um lugar de importância na família, a 

medida que dependia dela a educação e o cuidado dos filhos, o que estruturou o 

retrato da família moderna. 

Estas mudanças estavam embasadas, ainda segundo Badinter (1985), em três 

tipos de discurso: um discurso econômico, dirigidos apenas a homens esclarecidos; 

o filosófico, destinado aos dois sexos; e o discurso dos intermediários, dirigido 

exclusivamente às mulheres. 

O discurso econômico estava apoiado em estudos demográficos, em 

preocupações humanitárias e na consolidação do Estado, o que resultou na tomada 

de consciência da importância da população infantil para um país. Com esta 

perspectiva, gradativamente, a criança passa a ter um valor mercantil, considerando 

o arsenal de recursos que precisavam para se desenvolverem de forma satisfatória. 

A sociedade da época começa a identificar um potencial de riqueza econômica 

relacionado às crianças e a seu futuro (BADINTER, 1985). O discurso filosófico 

difunde duas grandes ideias complementares: igualdade e felicidade individual, que 

favoreceram em maior ou menor grau o desenvolvimento de relações permeadas 
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por sentimentos amorosos e sua expressão no interior das famílias. Nesta 

perspectiva, o vínculo afetivo passa a ser valorizado e se cria um novo contrato 

social para constituição familiar, no qual os papéis de pais e filhos se modificam e a 

relação de dependência afetiva que compartilham é considerada fator fundamental. 

O terceiro discurso legitimava o poder das mães na constituição do sujeito desde a 

concepção 

A compreensão da infância perpassa o conceito de família e alude a uma 

unidade social que tem como matriz básica o desenvolvimento psicossocial e o 

estabelecimento de laços afetivos entre os membros (MINUCHIN, 1982). Entre as 

várias atribuições da família, há algumas que são decisivas no curso de vida de 

qualquer humano: as de ordem social garantem a sobrevivência dos membros, a 

união social, a definição de papéis de gênero, a identidade e a educação; as de 

ordem psicológica correspondem às ligações afetivas entre os membros e a 

qualidade delas. 

Szymanski (2002, p. 25) complementa a definição de família ressaltando que: 

“Cada família circula num modo particular de emocionar-se, criando uma ‘cultura’ 

particular própria, com seus códigos, com uma sintaxe própria para comunicar-se e 

interpretar comunicações, com suas regras, ritos e jogos.” 

Roudinesco (2007) distingue três grandes períodos históricos de evolução da 

família a partir do século XVI. Num primeiro momento, do século XVI ao XVIII, a 

família tradicional, que tinha como premissa assegurar a transmissão do patrimônio; 

neste modelo, os casamentos, geralmente eram realizados em idade precoce, eram 

contratos sociais e os pais decidiam o futuro afetivo e sexual dos filhos e futuros 

cônjuges; a célula familiar se apoiava em uma ordem de mundo imutável, submetida 

à totalidade da autoridade patriarcal, a verdadeira transposição do direito divino da 

monarquia. Em um segundo momento, inaugurado entre o fim do século XVIII e 

meados do século XIX, surge a família moderna, baseada numa lógica afetiva 

pautada pelo amor romântico, que sanciona o casamento por reciprocidade de 

sentimentos e desejos carnais; aí permite-se a divisão de trabalhos entre o casal, 

uma vez que o Estado encarrega-se da educação dos filhos. Por fim, a partir da 

década de sessenta do século XX, impõe-se a chamada família contemporânea, ou 

pós moderna, que marca a busca dos indivíduos por relações íntimas e expansão 

sexual. 
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Negreiros e Féres-Carneiro (2004) distinguem que, ainda hoje, persiste um 

modelo família tradicional aos moldes descritos por Roudinesco (2007), em que o 

casamento é indissolúvel, monogâmico e que tem como premissa básica a 

reprodução da espécie, modelo este que engloba duas responsabilidades distintas 

no que tange ao papel masculino e feminino: o masculino é determinado pelo 

trabalho, pela virilidade e pela manutenção econômica da família, e o feminino é 

calcado pela maternidade, pela fidelidade conjugal e pela dedicação ao lar e aos 

filhos. Este modelo tradicional convive com um novo paradigma em que as fronteiras 

de individualidade entre homens e mulheres são mais fluídas e o papel feminino 

alcança maior destaque no mercado de trabalho. Há também uma pluralidade de 

possibilidades de representação do grupo familiar: homens donos de casa, mãe e 

pai solteiros, casais homoafetivos, casais sem filhos por opção e crianças nascida 

por inseminação artificial. Assim, o modelo de família com papéis bem definidos e 

delimitados não se sustenta mais nos tempos atuais, o que precipitou mudanças 

significativas nas configurações familiares evidenciadas na divisão de papéis e 

tarefas atribuídas aos seus componentes. 

Segundo Wagner, Predebon, Mosmann e Verza (2005), coexistem modelos 

familiares, uns nos quais vigora a tradicional divisão de papéis, outros nos quais 

maridos e esposas dividem as tarefas domésticas e educativas e, outros nos quais 

as mulheres são as principais mantenedoras financeiras do lar, mesmo acumulando 

a maior responsabilidade pelo filho. É importante frisar que essa divisão de papéis e 

funções não se restringe somente ao âmbito profissional e doméstico, mas também 

no que se refere à tarefa educativa dos filhos, historicamente, tem sido atribuída às 

mulheres, de modo que em algumas famílias a educação é dividida com os pais e 

outros membros do grupo familiar. 

Roudinesco (2007) pondera que a entidade familiar na atualidade encontra-se 

em desordem, havendo uma busca incessante por uma nova moral civilizada da 

sociedade de acordo com a igualdade de direitos entre mulheres, homens, crianças 

e homossexuais. Segundo a autora, ocorre também um forte esforço para a 

compreensão das emergentes necessidades da sociedade atual no que se refere às 

configurações familiares, associado a um grande desejo de normatização que tem 

por efeito a decadência de valores tradicionais da família, do meio social, dos papéis 

do casal parental e da escola, surgindo a necessidade de se estabelecer uma nova 

ordem simbólica mais alinhada às necessidades da sociedade atual. 
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A urgência da contemporaneidade tem acelerado os ciclos do desenvolvimento 

infantil e as novas concepções de infância reforçam o papel ativo e direto das 

crianças no mundo em que vivem. Neste processo, deve-se observar o caráter 

mediador da família, que é primordial para adequação das crianças ao ambiente 

escolar, que todavia tem sofrido alguns reveses em decorrência das novas 

modificações, uma vez que os pais têm menos tempo de dedicação para 

acompanhar as rotinas escolares dos filhos, acabando por delegar esta tarefa a 

terceiros. 

De acordo com Brandão (2012), a criança da atualidade não tem espaço para 

viver o brincar de forma espontânea, explorando a espontaneidade por meio da qual 

constrói seus conhecimentos. Em geral, o brincar ofertado nas escolas é rígido e 

planejado de acordo com uma intenção prévia do educador. Para esta autora, deve 

haver nas práticas educativas uma diversidade de atividades, sendo umas mais 

rígidas e contextualizadas e outras mais livres, que explorem a criatividade. 

Postmann (1999) considera que a infância está desaparecendo, pois as crianças 

estão sendo incentivadas a entrarem no mundo adulto cada vez mais cedo, 

estimuladas a terem compromissos e a manterem o dia cheio de atividades e aulas. 

Ele observa que os pais na atualidade têm a impressão de serem menos preparados 

para cuidar de seus filhos e acabam procurando especialistas para assumirem o seu 

lugar, entregando a responsabilidade parental para desconhecidos. 

Conforme Lajonquière (2003): 
 
 

Hoje, os adultos confundem a criança com seu semelhante. A criança é 
vista como se fosse um outro adulto na polis, a respeito do qual o adulto 
deveria engajar-se eticamente num diálogo sempre renovado, em torno 
daquilo que a ambos escapa de forma estranha e inquietante.(p.153) 

 
 

A sociedade contemporânea também é marcada pela presença da mídia 

eletrônica, sobretudo da televisão, que tende a homogeneizar informações. Segundo 

Lajonquière (2003), constata-se cada vez mais uma proximidade entre o mundo das 

crianças e o dos adultos, de modo que é possível notar a presença de crianças 

adultizadas e de adultos infantilizados, o que acaba por interferir fortemente no 

processo de aquisição de conhecimento. As brincadeiras e jogos, a literatura e a 

mídia acabam por estimular a sociedade do consumo e valorizar o “Ter” em 

detrimento do “Ser”. Neste sentido, o espaço da liberdade, da espontaneidade e do 

descompromisso parece cada vez mais estreitado. A competitividade é fortemente 
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estimulada e, por vezes, invade o curso esperado do desenvolvimento infantil, não 

considerando o escalonamento natural de aquisições básicas ao longo do ciclo da 

infância (LAJONQUIÈRE, 2003; POSTMANN, 1999). 
 
 

3.2 O	desenvolvimento	e	maturidade	infantis:	o	cognitivo	e	o	emocional�
 
 

Neste momento, pretende-se discorrer sobre o  desenvolvimento  infantil, 

marcado por ciclos e etapas constituintes de aspectos emocionais, físicos, cognitivos 

e sociais. 

O desenvolvimento humano é uma área de interesse científico que busca 

compreender as formas como as pessoas mudam ao longo da vida, na perspectiva 

fisiológica, psicossocial e cognitiva, tendo em vista que estas mudanças são de 

natureza quantitativa e qualitativa (BEE; BOYD, 2011; PAPALIA; OLDS; 

FELDEMAN, 2010), podendo ser dividido em ciclos de vida que atravessados por 

uma construção social, influenciada pelo contexto cultural. São eles: período pré- 

natal (concepção ao nascimento), primeira infância (0 a 3 anos), segunda infância (3 

a 6 anos), terceira infância (6 a 11 anos), adolescência (11 a 20 anos), início da vida 

adulta (20 a 40 anos), vida adulta intermediária (40 a 65 anos) e vida adulta tardia 

(65 anos em diante) (PAPALIA; OLDS; FELDEMAN, 2010). 

Neste trabalho, o foco recairá sobre o desenvolvimento cognitivo e emocional a 

partir do conceito de maturação, que corresponde ao desdobramento de uma 

sequência natural de mudanças físicas e comportamentais, que incluem a prontidão 

para adquirir novas habilidades (PAPALIA; OLDS; FELDEMAN, 2010). 

Deve-se sublinhar também o quanto serão importantes para tais reflexões o 

diálogo entre as ideias de Piaget e de Freud a fim de se considerar a articulação 

entre o desenvolvimento cognitivo e emocional. Tal sorte de aproximação já foi 

realizada por autores como Chiarottino (2002) e Lajonquière (2007), que relacionam 

as teorias de Piaget e Freud para se repensar a aprendizagem, na relação crucial 

entre a afetividade e a inteligência. Freud, em seu modelo semântico, não ignora a 

influência dos mecanismos inconscientes na conduta dos indivíduos e Piaget, com o 

modelo lógico-matemático, mostra que é necessário haver condições para a 

construção do conhecimento científico e para a socialização do ser humano. 
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3.2.1 O	desenvolvimento	cognitivo	por	Piaget�
 
 

O desenvolvimento cognitivo, de acordo com Piaget, decorre de uma perspectiva 

interacionista, sendo a criança, por excelência, um sujeito epistêmico. A 

preocupação central do autor era a de elaborar uma teoria do conhecimento, que 

poderia explicar como o organismo conhece o mundo. 

Macedo (2009) esclarece o termo interacionismo, na perspectiva piagetiana, 

como um processo de conhecimento em meio a uma dialética de conservações e 

transformações, em um contexto permanente de trocas, em que elementos do 

exterior e interior se complementam necessariamente. 

A formação biológica possibilita ao homem um estado de equilíbrio interno que o 

capacita a adaptar-se ao meio ambiente. Piaget referia que a criança apresentava 

um esforço constante de conhecer o mundo, lidando ativamente com pessoas e 

objetos, e construindo estruturas mentais e modos de funcionamento difirenciados 

(PIAGET, 2007). Para este autor (2007): 
 

 
O desenvolvimento, portanto, é uma equilibração progressiva, uma 
passagem contínua de um estado de menor equilíbrio para um estado de 
equilíbrio superior. Assim, do ponto de vista da inteligência, é fácil se opor à 
instabilidade e incoerência relativas das idéias infantis à sistematização de 
raciocínio do adulto. No campo da vida afetiva, notou-se, muitas vezes, 
quanto o equilíbrio dos sentimentos aumenta com a idade. E, finalmente, 
também as relações sociais obedecem à mesma lei de estabilização 
gradual.(p.13) 

 
 

A função do desenvolvimento não consiste em produzir cópias internalizadas da 

realidade externa, e sim produzir estruturas lógicas que permitam ao indivíduo atuar 

no mundo de forma cada vez mais flexíveis e complexas. 

Piaget (2007) introduz em sua teorização conceitos importantes, como 

hereditariedade, adaptação, assimilação, acomodação e esquema. 

A hereditariedade corresponde a um arcabouço biológico (sensorial e 

neurológico) herdado pelos indivíduos que os predispõe ao surgimento de certas 

estruturas mentais. Sendo assim, a inteligência não é herdada, e sim um potencial 

que pode interagir com o ambiente e resultar na constituição de determinados 

núcleos mentais cognitivos que vão funcionar de modo semelhante durante toda a 

vida do sujeito. 

A adaptação tem a ver com o ambiente físico e social, que concorrem no sentido 

de  oferecer  estímulos  e  situações  que  requerem  um  processo  cognitivo  para 
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resolução de problemas, o que pode determinar uma adaptação e um bom 

ajustamento da criança ao meio ambiente. Ao se deparar com estas situações e 

estímulos, a criança rompe com um estado de equilíbrio e busca comportamentos 

mais adaptativos. No processo global de adaptação, estariam implicados os 

processos complemantares de assimilação e acomodação. 

A assimilação implica na tentativa, realizada pelo sujeito, de solucionar uma 

determinada situação, utilizando a estrutura mental formada, isto é, a uma nova 

situação, ou novo elemento é incorporado e assimilado a um sistema já pronto. Na 

acomodação, ocorre um processo de modificação de estruturas antigas com vistas à 

solução de um novo problema, ou seja, requer um ajustamento a uma nova situação 

(PIAGET, 2007). 

Para Piaget (2007), os processos de acomodação e assimilação são 

complementares e estão presentes em toda vida de um indivíduo, ele ainda salienta 

que o processo de adaptação intelectual é extremamente dinâmico e todo o ato de 

conhecer deve ser prazeroso e gratificante. Sobre a capacidade do sujeito de 

assimilar estímulos, afirma Lajonquière (2007): 
 

 
[...] impugna-se a suposta passividade do organismo, para colocar no 
primero plano a capacidade de levar a cabo uma ação assimiladora de 
estímulos. Assim, os estímulos além de constituírem fatos físicos-químicos 
são fatos significativos, graças a uma estrutura que possibilita a 
assimilações. Estrutura que, ao mesmo tempo que integra o estímulo, dá 
uma resposta.(p.41) 

 
 

O conceito de esquema refere-se a uma unidade estrutural básica de 

pensamento ou de ação que corresponde, de certa forma, à estrutura biológica que 

muda e se adapta. Para Piaget (2007), existem quatro determinantes para 

desenvolvimento: a maturação, estimulação ao ambiente físico, aprendizagem social 

e tedência à equilibração. O desenvolvimento da criança, segundo o autor, está 

dividido em estágios, e cada estágio constitui uma forma particular de equilíbrio, 

efetuando-se a evolução mental no sentido de uma equilibração sempre mais 

completa e de uma interiorizaçao progressiva. 

Os estágios ou períodos são denominados: sensório-motor (0-2 anos); pré- 

operacional (2-7 anos); operações concretas (7-11 anos); e, por fim, operações 

formais, período que corresponde à adolescência. Em consonância com o tema 

proposto neste estudo, para fins de análise, o segundo e o terceiro estágios, e 

principalmente a transição entre eles, não estarão no foco de nossas atenções. 
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O primeiro estágio, sensório-motor, inicia-se no nascimento e finda-se com a 

aquisição da linguagem, e configura-se como um período decisivo para o curso da 

evolução psíquica, representando uma conquista importante para criança que se 

concretiza através da percepção e dos movimentos de todo o universo prático que a 

cerca, e que Piaget denominou “assimilação sensório-motora” (PIAGET, 2007, p. 

64). 

O estágio pré-operacional tem como características básicas o egocentrismo, o 

animismo, a onipotência, o pensamento mágico e a falta de capacidade empática; o 

raciocínio predominante é o sincrético, quer dizer, os fenômenos são entendidos a 

partir de uma relação causal prevalecendo a rigidez de pensamento e o concretismo. 

O terceiro estágio, das operações concretas, caracteriza-se pela capacidade de 

raciocinar logicamente, organizar os pensamentos em estruturas coerentes e totais e 

dispô-los em relações hierárquicas ou  sequenciais em que predominam a 

reversibilidade de pensamento, os agrupamentos lógicos, a lógica de classes e de 

relações. 

No estágio das operações formais, prevalece o raciocínio hipotético-dedutivo, 

baseado em uma hipótese que leva a certas deduções lógicas, havendo uma 

flexibilidade maior de pensamento, expressados pela identidade, negação ou 

inversão, reciprocidade e correlação (PIAGET, 2007). 

A transição do estágio pré-operatório para o estágio das operações concretas 

depende de algumas particularidades de interação entre a criança e o meio em que 

vive, o que vai além da idade cronológica. 

Conforme assinalaram Rapoport, Ferrari e Silva (2009): 
 
 

[...] em média, por volta dos seis anos ou sete anos, a criança ocidental 
apresenta esta mudança. Isso não quer dizer que não haja algumas que já 
sejam operatório-concreto aos cinco anos, como outras ainda se manter 
pré-operacionais com oito anos. O que permite essa mudança no 
desenvolvimento cognitivo são as possibilidades de interação de que elas 
dispõem. As idades são apenas estimativas em função da média 
normalmente encontrada. Em um país do tamanho do nosso, a diversidade 
das crianças que chegam às escolas é muito grande. Não apenas 
características físicas, sociais ou de personalidade. Trata-se de uma 
diversidade cognitiva. (p. 10) 

 
 

Macedo (1994) corrobora essa reflexão quando afirma que a natureza 

preparatória do período pré-escolar indica a importância das crianças deste período 

terem muitas atividades com seus pares, ou seja, é fundamental a formação de 
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grupos de crianças, coordenadas ou não pelo professor, de maneira tal que possam, 

entre si, brincar, falar, discutir, resolver problemas práticos. A passagem da ação à 

operação exige a possibilidade de a criança reconstruir suas ações no plano da 

representação, descentrar-se de seu próprio ponto de vista ou de sua ação e 

enfrentar o julgamento e aceitar a cooperação do grupo. É preciso também que 

desenvolva habilidades de comunicação. 

Aos seis e sete anos, pode-se observar uma mudança no que tange à 

participação em jogos que envolvem regras e na cooperação. As capacidades de 

representação simbólica e conceitual também marcam esta fase. A criança é capaz 

de observar melhor o ponto de vista das pessoas, gradativamente, ela se 

desvencilha do pensamento egocêntrico, podendo interagir de forma mais 

consistente com o grupo. O fim do estágio pré-operacional acontece quando as 

operações mentais tornam-se mais complexas (RAPOPORT; FERRARI; SILVA, 

2009). 

Segundo Chiarottino (1988), é a partir dos sete anos que a criança começa a 

estabelecer relações causais, compreendendo casual como causa eficiente. Neste 

sentido, ela é capaz progressivamente de aplicar operações (concretas/lógicas) a 

conteúdos diferentes e pode também compreender melhor a reversibilidade dos 

fenômenos. Piaget (2007) preconiza que o desenvolvimento é um processo ativo e 

gradual, isto significa que é possível identificar diferenças dentro dos próprios 

estágios, principalmente entre os extremos das idades, o que deve ser considerado 

pelos educadores no processo de aprendizagem. 

Rapoport, Ferrari e Silva (2009) afirmam, tendo por base a teoria de Piaget, que 

o pensamento infantil é diferente do adulto e ele se organiza de forma distinta. Logo, 

quando a criança ingressa no ensino fundamental, agora aos seis anos de idade, é 

necessário que ela tenha um desenvolvimento cognitivo mais aprimorado para que 

possa dar conta das exigências do sistema escolar e que este se ajuste à 

diversidade de características. 

Neste estudo, reitera-se, o foco recairá sobre a criança, “[...] entre seis e sete 

anos [idade em que] configura-se um divisor de águas entre o pensamento infantil 

voltado ao imaginário e aquele que se preocupa em adaptar-se ao mundo real” 

(RAPOPORT; FERRARI; SILVA. 2009, p.10), tempo em que demonstram mais 

motivação  para  participarem  em  jogos  que  envolvem  regras,  desenvolvimento 
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cooperativo  e  capacidade  simbólica  e  empática  nas  situações  interpessoais, 

diferentemente das crianças menores de seis anos. 
 

 
3.2.2 O	desenvolvimento	emocional	por	Freud�

 
 

A psicanálise, como teoria do funcionamento mental, baseia-se em dois 

postulados fundamentais: o determinismo psíquico e a existência do inconsciente. O 

primeiro sustenta que os acontecimentos são determinados ou influenciados por 

eventos anteriores ao desenvolvimento psicossexual. E o segundo, que nossa vida 

mental é predominantemente inconsciente, caracterizada por conteúdos mentais 

inacessíveis que sofreram recalque e que apenas podem ser manifestados por 

sonhos, atos falhos, chistes, lapsos ou através do método psicanalítico de 

tratamento. 

Em 1905, Freud, apresentou à comunidade científica o seu trabalho “Os três 

ensaios sobre a sexualidade”, em que concebe o desenvolvimento emocional em 

estágios psicossexuais, havendo uma interação entre a constituição maturacional 

inata e a experiência. Este trabalho foi altamente criticado na época, pois Freud, seja 

pelo apontamento de que a sexualidade se inicia, precocemente, na infância, ou 

pelo desenvolvimento em fases sucessivas até culminar na sexualidade  adulta. 

Estas formulações lançam pontes entre as formas normais e anormais de 

sexualidade (QUINODOZ, 2007). 

De certa forma, o conceito de sexualidade ficou marcado na teoria psicanalítica 

dando margem para inúmeras interpretações reducionistas e sendo alvo de críticas 

até nos dias de hoje. Em seu trabalho de 1938, “Esboço de psicanálise”, Freud 

explica que a palavra sexual designa, para a psicanálise, um conjunto de atividades 

sem ligações com os órgãos genitais. A finalidade de satisfação sexual assim 

compreendida não coincide necessariamente com uma finalidade de reprodução 

(FREUD, 2006). 

“Os Três ensaios sobre a sexualidade”, segundo Garcia-Roza (2007), 

juntamente com a “Interpretação dos Sonhos", de 1900, narram o discurso da 

Pulsão, conceito de suma importância para compreensão do saber psicanalítico. A 

pulsão pode ser definida como um “processo dinâmico que consiste numa pressão 

ou força (carga energética, fator de motricidade) que faz o organismo tender para 

um objetivo” (LAPLANCHE; PONTALIS, 1999, p. 394). A teoria freudiana postula 
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que toda pulsão tem uma fonte de excitação corporal, uma meta de suprimir a 

tensão a um objeto. As pulsões, inicialmente, foram conceituadas da seguinte forma: 

1) sexuais, que correspondem à libido, ou seja, uma carga energética sexual; 2) de 

autoconservação, responsáveis pela manutenção do organismo, entre elas a fome, a 

sede e a proteção. 

Na sequência da obra freudiana, especialmente no artigo “Além do Princípio do 

Prazer”, Freud (1920) lança mão dos conceitos de pulsão de vida e pulsão de morte: 

a primeira seria a junção das pulsões sexuais e de autoconservação, responsáveis 

pela manutenção do organismo; a segunda tem origem nas tendências agressivas 

caracterizadas pela pulsão de destrutividade. Freud salienta que há uma tendência a 

se estabelecer um equilíbrio entre a pulsão de morte e vida para o bom 

funcionamento psíquico do sujeito (FREUD, 2006). 

O desenvolvimento emocional à luz da perspectiva psicanalítica é regido por 

forças inconscientes que motivam os comportamentos humanos. As principais 

etapas descritas por Freud são: a oral, anal, fálica, estado de latência, e genital. 

Tendo em vista o objeto deste estudo, serão apresentadas brevemente as etapas do 

desenvolvimento emocional na teoria freudiana, com ênfase para a fase fálica e o 

período de latência, por incluírem o desenvolvimento emocional de crianças entre 

cinco e sete anos. 

A fase oral ocorre do nascimento aos dois anos de idade, tem como principal 

fonte de prazer do bebê as atividades ligadas à boca. Nesta fase, o vínculo mãe- 

bebê se estabelece fortemente e as experiências de satisfação e frustração marcam 

o desenvolvimento do indivíduo por toda a vida, por meio de fixações e pelo 

processo de identificação. (FREUD, 2006). 

Sobre a fase oral, Garcia-Roza (2007) define: 
 
 

É a primeira fase da evolução sexual pré-genital. Nela o prazer ainda está 
ligado à ingestão de alimentos e à excitação da mucosa dos lábios, e da 
cavidade bucal. O objetivo sexual consiste na incorporação do objeto, o que 
funcionará como protótipo para identificações futuras como, por exemplo, a 
significação comer-ser comido que caracteriza a relação de amor com a 
mãe. (p.105) 

 
 

A segunda fase, a anal, acontece entre os dois e três anos de idade, e a zona de 

gratificação sexual é a anal. Este período é marcado pelo início do controle 

esfincteriano e a importância deste aspecto na constituição do sujeito (FREUD, 

2006). Laplanche e Pontalis (1999) apontam que esta fase é caracterizada por uma 
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organização da libido sob o primado da zona erógena anal e as relações de objeto 

estão implicadas com as significações ligadas à função de defecção (expulsão- 

retenção; passivo-ativo) de dar e receber, e ao valor simbólico das fezes. 

A fase fálica, dos três aos seis anos de idade, consolida-se como importante 

momento para processo de identidade da criança, em que ocorre o principal 

organizador do funcionamento mental, o Complexo de Édipo, que pode determinar o 

grau de saúde e doença dos indivíduos, finalizado temporariamente com um período 

de latência. O Complexo de Édipo, definido como “um conjunto de sentimentos 

amorosos e hostis que a criança dirige ao casal parental” (LAPLANCHE; PONTALIS, 

1999, p. 77), marca a inserção enfática da lei e a constituição da instância 

superegoica, que corresponde à internalização das regras e normas, e a consciência 

moral. 

De acordo com Garcia-Roza (2007): 
 
 

A importância da fase fálica está ligada ao fato de que ela assinala o ponto 
culminante e o declínio do Complexo de Édipo pela ameaça da castração. 
No caso do menino, a fase fálica se caracteriza por um interesse narcísico 
que ele tem pelo próprio pênis em contraposição, a descoberta da ausência 
de pênis na menina. É essa diferença que vai marcar a oposição fálico- 
castrado que substitui, nessa fase, o par atividade-passividade da fase anal. 
Na menina, essa constatação determina o surgimento da “inveja do pênis” e 
o conseqüente ressentimento para com a mãe “porque não lhe deu um 
pênis” o que será compensado com o desejo de ter um filho. (p.106) 

 
 

É importante frisar que, na fase fálica, a criança descobre os seus genitais e os 

manipula. Com isto, acaba despertando curiosidade e brincadeiras sexuais infantis. 

A repreensão dos adultos nesta fase, com objetivo de amenizar exageros e de certa 

forma transmitir valores culturais, auxiliam a criança viver em sociedade, 

ingressando no mundo de normas e vivenciando relações interpessoais mais 

prazerosas e gratificantes (RAPOPORT; FERRARI; SILVA, 2009). 

No artigo “A Dissolução do Complexo de Édipo”, de 1924, Freud destaca que há 

uma renúncia de desejos dirigidos às figuras parentais. O menino renuncia ao amor 

da mãe e deixa de rivalizar com o pai, por medo da castração, e a menina, por sua 

vez, renuncia o amor do pai, na esperança de ter um filho e compensar sua falta. No 

período de latência, aos seis e sete anos, ocorre um adormecimento dos impulsos 

sexuais parciais. Para Freud, neste período nomeado de latência, a criança estaria 

mais apta para o desenvolvimento intelectual formal, pois suas energias encontrar- 
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se-iam canalizadas para outros fins, por meio da sublimação1. Neste período, há 

uma diminuição das atividades sexuais e dessexualização das relações de objeto. 

Neste contexto, surgem sentimentos de pudor e repugnância, aspectos morais e 

estéticos ganham mais ênfase neste período (LAPLANCHE; PONTALIS, 1999). 

Rapoport, Ferrari e Silva (2009) complementam  que: 
 
 

O processo sublimatório encontra seu ápice no declínio da fase fálica e o 
ingresso na latência. Na latência a energia sexual é redirecionada para fins 
não sexuais. Todo este processo de desvio das pulsões para fins não 
sexuais permite que a criança passe a investir nas relações sociais com 
outras crianças e abra espaço para ligações afetivas com outros adultos 
que não seus pais. Anna Freud (1987) refere que na latência a criança 
passa da situação triangular edipiana para a comunidade entre os seus 
pares. O grupo de amigos passa a ter mais importância assim como se 
sentir valorizado e respeitado pelas suas capacidades e novas aquisições 
intelectuais. Assim, sua energia anteriormente utilizado na satisfação 
pulsional direta é agora colocada na aprendizagem. (p. 17-18) 

 
 

A criança tem a necessidade de sentir-se pertencente ao grupo social e, durante 

a latência, adquire condições necessárias para empreender a nova tarefa de 

inserção no mundo escolar, evidenciada por uma maior capacidade de esperar, 

tolerar frustrações, empatia, aceitação de regras e estabelecer relações extra 

familiares. 

Freud, em seu artigo “Algumas reflexões sobre a psicologia do escolar” (1914), 

fez uma breve menção à aproximação da psicanálise com a pedagogia, apontando 

que a psicanálise revelou a importância da natureza e da qualidade das relações 

que a criança estabelece com as pessoas do mesmo sexo ou oposto, familiares ou 

não, já firmadas nos primeiros seis anos de vida, e que estas são a base dos 

relacionamentos futuros que possam conceber com figuras substitutas, entre elas o 

professor. Para Freud (2006): 
 

 
Seus relacionamentos posteriores são assim obrigados a arcar com uma 
espécie de herança emocional, defrontam-se com simpatias e antipatias 
para cuja produção esses próprios relacionamentos pouco contribuíram. 
Todas as escolhas posteriores de amizade e amor seguem a base das 
lembranças deixadas por esses primeiros protótipos.(p.249) 

 
 
 
 
 
 

1 Sublimação, segundo Laplanche (1999, p. 495) “[...] é o processo postulado por Freud para explicar 
atividade humana sem qualquer relação aparente com a sexualidade, mas que encontrariam o seu 
elemento propulsor na força da pulsão sexual. Freud descreveu como atividades de sublimação 
principalmente a atividade artística ou investigação intelectual”. 
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A criança, ao iniciar o ensino fundamental, por volta dos cinco e seis anos, ainda 

vive um período de turbulência emocional e tem sentimentos ambivalentes pelo 

casal parental, ainda sob égide da intensa vivência edipiana, e pode transferir estes 

sentimentos para figura do professor, necessitando de reações de adaptação, que 

nem sempre são possíveis. Com salienta Azoubel Neto (2009, p. 130): “Nessa etapa, 

a relação com professor comporá um conjunto de condições não só para 

aprendizado de uma matéria, para como o próprio aprendizado do aprender.” 

Neste sentido, as relações primárias estabelecidas com os pais são grande 

destaque, mas as estabelecidas com o professor, embora de caráter secundário, 

mas não de menor valor, acabam assumindo um significado e um poder decisivo no 

processo de aprendizagem ao longo da trajetória escolar da criança. 
 
 

3.3 O	Processo	de	aprendizagem�
 
 

A seguir, pretende-se discutir como se dá o processo de aprendizagem, refletir 

sobre as metodologias vigentes e o processo de letramento. Para que haja 

aprendizagem, é preciso que a criança desenvolva alguns pré-requisitos, como a 

percepção do esquema corporal, a coordenação motora global e fina, a lateralidade, 

a orientação espacial e temporal, a discriminação auditiva e visual. As experiências 

pelas quais a criança passa antes do período escolar, sejam elas de natureza 

motora, afetiva, sexual ou cognitiva integram-se e favorecem o processo de 

aprendizagem. 

A aprendizagem, de modo geral, pode ser compreendida como a aquisição de 

um novo conhecimento e, para que seja efetiva, é preciso que implique em uma 

significação do ponto de vista de quem aprende, de modo que o conteúdo seja 

incorporado às estruturas de conhecimento pré-existentes, estabelecendo relações 

entre   si   (PELIZZARI;   KRIEGL;   BARON;   FINCK;   DOROCINSKI,   2002).   São 

necessárias algumas condições para que esse processo se concretize. Em primeiro 

lugar, mesmo havendo uma disposição para aprender, no contexto escolar, se o 

aluno memoriza o conteúdo de forma arbitrária, a aprendizagem torna-se mecânica 

e não garante a assimilação dos conteúdos. Em segundo lugar, se o conteúdo tiver 

um potencial significativo, no sentido lógico e psicológico, para quem aprende, este 
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realiza uma filtragem dos conteúdos, favorecendo uns em detrimento de outros a 

depender da experiência individual. 

O fenômeno educativo, incluída sua dimensão técnica, cognitiva, emocional, 

sócio-política e cultural, é mediado pelo processo histórico mais amplo e enreda em 

múltiplas implicações e relações no processo de aquisição de conhecimento 

(MIZUKAMI, 1986). Mizukami (1986) aponta que há algumas teorias e propostas 

para o processo de ensino-aprendizagem e cada uma propicia o desenvolvimento de 

um aspecto do fenômeno educativo. São consideradas reducionistas, por exemplo, 

as que enfatizam as relações interpessoais ou aquelas que apenas levam em 

consideração os aspectos objetivos, mensuráveis e controláveis. E, ainda, há as 

teorias baseadas em concepções psicológicas, que têm três características básicas 

de entendimento: primado do sujeito, primado do objeto e interação sujeito-objeto. 

Na abordagem tradicional de ensino-aprendizagem, o ensino é centrado no 

professor e o aluno apenas executa aquilo que lhe é prescrito. A educação, nesta 

perspectiva, é produto de resultados positivos e sua ausência é considerada 

fracasso. A aquisição do conhecimento ocorre pela inteligência individual do aluno, 

entendida pela capacidade de assimilar e armazenar informações de caráter 

acumulativo e a função de instruir é restrita à instituição escolar (MIZUKAMI, 1986). 

A escola tradicional e sua sala de aula são lugares de excelência onde se realiza 

a educação e transmissão de conhecimento. A relação professor-aluno é vertical e o 

professor tem o poder decisório no que tange à metodologia, aos conteúdos a serem 

administrados e à avaliação do aluno. A metodologia que impera é de aulas 

expositivas, favorecendo a passividade e a aprendizagem ocorre de forma 

automática e sem garantia de assimilação. 

Na abordagem comportamental, a aquisição do conhecimento é uma experiência 

planejada e a educação visa à transmissão de conhecimentos, comportamentos 

éticos, práticas sociais e habilidades passíveis de manipulação e controle. Os 

comportamentos são moldados e estimulados pelo externo através de um 

condicionamento, ou seja, um estímulo é apresentado e elicia uma determinada 

resposta esperada. No condicionamento, existe um reforçador que pode fortalecer e 

incentivar uma resposta, caracterizado pelo reforço positivo. E se for negativo, pode 

enfraquecer a frequência de uma determinada resposta ou comportamento 

(PAPALIA; OLDS; FELDMAN, 2010). 
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Para a abordagem comportamental, a escola é uma agência educativa que 

deverá exercer um controle alinhado com os comportamentos que se objetiva 

instalar. Portanto, o processo de ensinar e aprender é um arranjo e planejamento de 

contingência e reforço sob as quais os alunos aprendem. E é de responsabilidade do 

professor assegurar a aquisição dos comportamentos almejados. Sobre a 

metodologia de ensino comportamental Mizukami (1986) destaca: 
 

 
O ensino baseado em competência é caracterizado por: especificação dos 
objetivos em termos comportamentais; especificação dos meios para se 
determinar se o desempenho está de acordo com os níveis indicados de 
critérios; fornecimento de uma ou mais formas de ensino pertinentes aos 
objetivos; conhecimento público dos objetivos, critérios, formas de atingi-los 
e atividades alternativas. A experiência de aprendizagem, pois, é 
considerada em termos de competência. (p.33) 

 
 

A abordagem humanista postula que a aquisição do conhecimento é 

compreendida como uma experiência pessoal e subjetiva e, desta forma, construída 

no decorrer da vida. Portanto, considera-se um processo inerente da natureza 

humana, e a educação é algo mais amplo e não se restringe à escola, 

caracterizando-se pelo primado do sujeito, isto é, o ensino é centrado no aluno. 

Mizukami (1986) afirma que a abordagem humanista preconiza uma aprendizagem 

que abranja conceitos e experiências, considerando os interesses individuais dos 

alunos, buscando autonomia. A escola deve apresentar um posicionamento que 

respeite a criança e lhe ofereça condições para se desenvolver como pessoa 

singular. 

Nas teorias cognitivas, a educação é um processo indissociável que leva em 

consideração dois aspectos fundamentais: a inteligência e a moral. De acordo com 

esta visão, os processos de pensamento são essenciais para o desenvolvimento 

cognitivo que é assegurado, concomitantemente, pelo desenvolvimento da 

personalidade (MIZUKAMI, 1986; PAPALIA; OLDS; FELDMAN, 2010). E Mizukami 

(1986) destaca ainda que: 
 

 
A escola, dessa forma, deveria dar a qualquer aluno a possibilidade de 
aprender por si próprio, oportunidades de investigação individual, 
possibilitando-lhes tentativas, todos os tateios, ensaios que uma atividade 
real pressupõe. Isso implica diretamente que a motivação não venha de 
fora, mas lhe seja intrínseca, ou seja, a própria capacidade de aprender, 
para que se torne possível a construção de estruturas do ponto de vista 
endógeno. (p. 73) 
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A aprendizagem constitui-se pelo exercício operacional da inteligência e cabe ao 

professor, neste processo, ser o agente que possibilitará a criação de situações e 

condições para que haja uma reciprocidade intelectual e cooperação ao mesmo 

tempo moral e racional. Por fim, existe a abordagem sociocultural, que salienta que 

o homem chega ao conhecimento por meio da integração com seu contexto e sua 

historicidade. A ação educativa é mais ampla e não se restringe às situações formais 

de ensino-aprendizagem. E, portanto, é validada pela reflexão ou conscientização do 

homem sobre o seu ambiente, sendo ele sujeito da sua educação. A relação 

professor-aluno é horizontal e não imposta. O professor deve estar engajado na 

prática transformadora, incentivando o aluno a questionar o seu contexto social e 

valorizando sua cultura e linguagem de origem. 

Com relação à metodologia, é proposta a elaboração da representação de uma 

situação existencial real ou construída pelos alunos e codificá-las visando 

emancipação. Evita-se o depósito de conteúdos e se propicia a aquisição de 

conhecimento contextualizado da própria experiência existencial do aluno 

(MIZUKAMI, 1986). Na perspectiva sociocultural, são prioridades: a busca de 

autonomia e respeito às particularidades da criança, os seus estágios de 

desenvolvimento, seus anseios e suas percepções (PELOSO; PAULA, 2008). 

Todavia, estes aspectos não devem se contrapor ou mesmo inibir a busca da 

autonomia pela criança, que precisa ser concebida e compreendida como desejante 

de saber. 
 
 

3.3.1	 Alfabetização	e	letramento�
 
 

O processo de aprender a leitura e a escrita na fase inicial de escolarização 

apresenta-se como uma passagem para um mundo novo, para a cultura letrada, 

instaurando-se novas formas de relação entre os sujeitos com a natureza e com a 

história, e resultando em novos modos de pensar, sentir, querer e agir. A expectativa 

da alfabetização afeta significativamente as crianças, os pais e os professores, bem 

como outras pessoas que se relacionam com este universo. No âmbito social, 

existem formas de se interpretar o início da escolarização, mais especificamente o 

primeiro ano do ensino fundamental no que se refere ao processo de aprendizagem, 
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à aquisição da leitura e escrita e também ao que é esperado para esta criança nesta 

fase. 

A forma como a alfabetização vem se processando nas mais variadas 

instituições escolares é alvo de questionamentos por parte de educadores e 

estudiosos de áreas afins, principalmente no que tange ao método de ensino 

adotado e à eficácia dos mesmos. Neste momento, é importante destacar os 

subsídios da escola brasileira para que se possa entender como os discursos 

pedagógicos são legitimados e orientam as metodologias de ensino desde a 

alfabetização ao ensino médio. 

As escolas  são instituições sociais estatalmente regulamentadas, de caráter 

privado ou público. É importante frisar que estas estabelecem uma relação de 

controle e hierarquização efetivada pelo Ministério da Educação e pelas Secretárias 

Estaduais e Municipais. Portanto, os parâmetros curriculares e fundamentos 

educacionais são estabelecidos e expressos de forma universal em documentos 

oficiais e normatizam o trabalho escolar, mas não asseguram a efetividade do que 

acontece no interior das escolas (ALVES; PACHECO, 2009). 

O poder público, a despeito do contexto social e de tendências pedagógicas, 

exerce maior ou menor ação restritiva sobre as instituições de ensino e também na 

autonomia no que se refere aos objetivos educacionais, conteúdos, metodologias de 

ensino e processo avaliativos. De acordo com Alves e Pacheco (2009), as escolas 

diferem em alguns aspectos, entre eles: a caracterização da clientela ou a 

população atendida, no preparo técnico dos professores e nas condições materiais 

ofertadas ao alunado. Algumas escolas trabalham até em condições similares, mas 

podem apresentar trabalhos díspares. Esta coexistência de formas diferentes de 

interpretação das práticas educativas leva a uma contradição nos discursos 

pedagógicos dentro da realidade brasileira. Segundo Alves e Pacheco (2009) 
 

 
Algumas escolas e professores optam pelo ensino instrucionista, pois 
linearizam e fragmentam o objeto do conhecimento, privilegiando o ensino 
memorístico. Outras escolas e professores optam pelo o ensino relacional, 
promovendo a reflexão sobre as redes de conhecimento, enfatizando a 
construção do pensamento complexo. E um terceiro grupo de escolas e 
professores opta pela mescla indiscriminada de tendências antagônicas 
entre si. (p.52) 

 
 

A alfabetização de crianças recebeu novas proposições, intensificadas na 

década de 1980, acarretando em mudanças significativas na formação e atuação 
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prática dos professores alfabetizadores. Nesta interface, é importante destacar o 

trabalho realizado por Ana Teberosky e Emilia Ferreiro, que promoveu uma 

mudança de paradigma no processo de alfabetização e letramento de crianças. O 

método proposto pelas autoras, denominado de psicogênese da escrita, tem por 

objetivo buscar a alfabetização da criança por meio da aquisição da competência 

linguística e suas capacidades cognitivas. Neste sentido, a criança deve 

compreender a escrita e a representação fônica da fala, e que estas possam fazer 

sentido, estabelecendo uma rede de conexões com seu cotidiano e interesses 

(FERREIRO; TEBEROSKY, 1985). 

Contudo, é notório que, nas últimas décadas, houve um movimento de 

reestruturação das práticas de ensino de leitura e escrita e consolidação de 

propostas mais críticas, como a visão sociointeracionista, que pretende considerar 

os aspectos culturais do aluno em seu processo de aprendizagem. Morais (2006) 

aponta que as metodologias de alfabetização deveriam ser compreendidas como um 

processo complexo. A proposta deste autor é repensar estes métodos tradicionais, 

pois, segundo ele, a simples posição crítica aos modelos tradicionais não amplia as 

discussões e nem revela alternativas plausíveis para resultados mais positivos no 

início da escolarização. 

Em seu artigo, Morais (2006) apresenta alguns pontos importantes no que tange 

à alfabetização de crianças: 1) os métodos isoladamente, de forma geral, não 

garantem sucesso escolar; 2) os métodos tradicionais de base empirista não são 

remédios, pois foram e continuam sendo produtores de fracasso escolar; 3) as 

tentativas de se impor a psicogênese da escrita podem negligenciar o papel das 

habilidades metafonológicas das crianças e não asseguram o ensino sistemático das 

correspondências letras-som. Nessa análise o melhor caminho é propiciar um 

espaço que favoreça que a criança entenda as propriedades da escrita alfabética e 

que possam descobrir o mundo das letras em parceria com o professor. 

Há uma concordância entre os estudos sobre alfabetização de que é eficaz o 

método que alia o ensino sistemático da notação alfabética com a vivência cotidiana 

de palavras letradas, permitindo que o aluno se aproprie das características e 

finalidades das palavras que circulam em seu meio social. 

A formação do professor é muito importante no cenário da alfabetização, 

principalmente que esteja alinhada às necessidades da faixa etária assistida, que 

inclui crianças de cinco a sete anos. Como destacam Altarugio e Villani (2010, p. 
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399), deve haver uma prática reflexiva do professor “que considere e que valorize o 

que existe de singular nos sujeitos [...] [ainda possibilite] identificar suas rotinas e 

processos e com isso consigam sair de seus circuitos de repetição de práticas e de 

resultados insatisfatórios”. 

A ampliação da duração do ensino fundamental de oito para nove anos tem 

suscitado um conjunto de ações necessárias para adequação das práticas 

educativas, visando uma maior adaptação das crianças na escola formal. As 

preocupações perpassam pela reestruturação dos conteúdos programáticos, planos 

de ensino e de alfabetização, formação do professor e ambiente físico escolar. 

As direções e propostas apresentadas até o momento auxiliaram na 

compreensão do objeto deste estudo, e para ampliar mais este entendimento, na 

sequencia serão tecidas algumas considerações acerca da teoria moriniana, 

especificamente do pensamento complexo e sua interface com a educação. 
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CAPÍTULO	3�

O	PENSAMENTO	COMPLEXO	E	A	INTERFACE	COM	A	EDUCAÇÃO�
 
 
 

Neste capítulo, pretende-se realizar algumas aproximações entre as implicações 

do sucesso escolar de crianças do primeiro ano do Ensino Fundamental de nove 

anos, o pensamento complexo e a educação, à luz da teoria de Edgar Morin. 

Morin (2011a) destaca que, no meio científico, perpetuou-se uma tendência em 

dissipar a complexidade dos fenômenos, estabelecendo uma ordem simples de 

relação entre eles, acarretando na fragmentação dos objetos de estudo e um 

aumento da super especialização. Este modo de pensar é denominado pensamento 

simplificador, que tem como características o isolamento dos objetos de estudo e a 

destruição das totalidades, o que, de certa forma, mutila a aquisição de saberes. 

Para Morin (2011a, p. 12), “O pensamento simplificador é incapaz de conceber a 

conjunção de uno e do múltiplo (unitat mutiplex). Ou ele unifica abstratamente ao 

anular a diversidade, ou ao contrário, justapõe a diversidade sem conceber a 

unidade”. 

O pensamento simplificador possui uma visão determinista das questões do 

cotidiano escolar, entre elas, o fracasso e o sucesso, pois enrijece as ações e trata 

as dificuldades de forma unilateral, não considerando o contexto ampliado. Morin 

(2010) convida-nos a romper com essa forma de pensar que reduz e desconecta, 

que separa tudo e conduz a um conhecimento fragmentado, a fim de buscarmos um 

pensamento que una, integre e seja capaz de dialogar com o real. Para Morin 

(2010), em suas palavras: 
 

 
A reforma do pensamento é, portanto, necessária para contextualizar, 
situar, globalizar e também tentar estabelecer um meta-ponto de vista que, 
em nos fazer escapar de nossa condição local-temporal-cultural singular, 
nos permita considerar, como de um mirante, nosso lugar antropoplanetário. 
(p. 113) 

 
 

Segundo Lorieri e Queiróz (2006), a reforma do pensamento proposta por Morin 

significa trabalhar fortemente para alcançar a complexidade do real, do ser humano 

e do conhecimento, promovendo uma religação e articulação de saberes. Para 

compreender o pensamento complexo, é preciso compreender, primeiramente,  o 
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termo complexidade, que surge na obra moriniana no final da década de 1960 e foi 

extraído das teorias da cibernética e de sistemas. 

A palavra complexidade tem origem no latim complexus e significa tecido junto. 

A partir desta perspectiva, o todo e as partes são unidades complexas, o todo não 

se reduz à soma das partes e as partes, por sua vez, têm o poder de modificar o 

resultado do todo (MORIN, 2011a; PETRAGLIA, 2001). Por isso é importante olhar 

para a complexidade: 

 
A um primeiro olhar, a complexidade é um tecido (complexus: o que é junto) 
de constituintes heterogêneas inseparavelmente associadas: ela coloca o 
paradoxo de uno e do múltiplo. Num segundo momento, a complexidade é 
efetivamente o tecido de acontecimentos, ações, interações, retroações, 
determinações, acasos, que constituem nosso mundo fenomênico. Mas 
então a complexidade se apresenta com traços inquietantes do 
emaranhado, do inextricável, da desordem, da ambigüidade, da incerteza. 
Por isso o conhecimento necessita ordenar os fenômenos rechaçando a 
desordem, afastar o incerto, isto é, selecionar os elementos da ordem e da 
certeza, precisar, clarificar, distinguir, hierarquizar... Mas tais operações, 
necessárias à inteligibilidade, correm o risco de provocar a cegueira, se elas 
eliminam os outros aspectos do complexus; e efetivamente, como indiquei, 
elas nos deixaram cegos. (p. 13-14) 

 
 

O pensamento complexo não tem por objetivo excluir o simplificador, pois ele 

surge das articulações desmembradas, mais especificamente, de tais falhas, 

procurando integrar, clarear e favorecer o conhecimento multidimensional: 
 

 
O pensamento complexo também é animado por uma tensão permanente 
entre a aspiração e um saber não fragmentado, não compartimentado, não 
redutor, e o reconhecimento do inacabado e da incompletude de qualquer 
conhecimento. (MORIN, 2011a, p. 7) 

 
 

Portanto, faz-se necessário um pensamento que, opondo-se aos mecanismos 

reducionistas, integre os modos de pensar e considerar as influências recebidas 

tanto do externo, como do interno, lidando com as incertezas no processo de 

aquisição de conhecimento e suas especificidades a partir de três princípios: o 

dialógico, o hologramático e o recursivo. 

O dialógico “[...] une dois princípios ou duas noções que deviam excluir-se 

reciprocamente, mas são indissociáveis em uma mesma realidade” (MORIN, 2009, 

p. 95-96). Morin (2007a, p. 300) ressalta que o operador dialógico, ou dialogia, é 

compreendido por uma “[...] unidade complexa entre duas lógicas, entidades ou 

instâncias complementares, concorrentes e antagônicas que se alimentam uma a 

outra, se completam, mas também se opõem e se combatem”. Ele é engendrado por 
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uma relação entre a ordem, a desordem e a organização por via das interações 

presentes em ações no mundo físico, biológico e humano. Ainda sobre o princípio 

dialógico, o autor afirma: 
 

 
O que digo a respeito da ordem e da desordem pode ser concebido em 
termos dialógicos. A ordem e a desordem são dois inimigos: um suprime o 
outro, mas o ao mesmo tempo, em certos casos, eles colaboram e 
produzem organização e complexidade. O princípio dialógico nos permite 
manter a dualidade no seio da unidade. Ele associa dois termos ao mesmo 
tempo complementares e antagônicos. (MORIN, 2011a, p. 74) 

 
 

O operador hologramático “[...] põe em evidência este aparente paradoxo das 

organizações complexas, em que não apenas a parte está no todo, como o todo 

está inscrito na parte” (MORIN, 2010, p. 94). Ou seja, cada célula faz parte de um 

todo, ou de um organismo global; o todo, por sua vez, está presente em cada célula 

individual. Petraglia (2001) esclarece: 
 

 
O princípio hologramático destaca o aparente paradoxo dos sistemas em 
que em que a parte está no todo assim como o todo está na parte. Trata-se 
da totalidade do patrimônio genético que está presente em cada célula 
individualmente. Concebe a imagem do holograma, que concentra em si 
todos os pontos. O holograma é uma imagem física projetada no espaço em 
três dimensões. Sua projeção remete-os à imagem do objeto hologramático 
em que estão presentes as sensações de relevo e cor. O rompimento de 
uma imagem hologramática não mostra imagens mutiladas ou 
fragmentadas, mas imagens completas e multiplicadas.(p.35) 

 
 

O operador hologramático inclui características que, simultaneamente, 

distinguem e diferenciam os indivíduos em um processo organizado, remetendo às 

noções elementares do pensamento complexo de ordem, desordem, organização e 

a interação entre elas. 

O operador recursivo, ou recorrente, revela que a causa produz um efeito que 

produz a causa. Morin (2010, p. 95) aponta que, neste operador, se “[...] ultrapassa a 

noção de regulação com as autoprodução e auto-organização. É um circuito gerador 

em que os produtos e os efeitos, são eles mesmos, produtores e causadores daquilo 

que produz”. Para Petraglia (2001), o princípio recursivo: 
 

 
Transmite a ideia de “anel recorrente”, em que os efeitos e produtos são 
simultaneamente causadores e produtores. Esses processos iniciais 
dependem dos estados finais e vice-versa. É mais que um circuito e que 
uma retroação reguladora presente na cibernética: trata-se de um processo 
organizador necessário e múltiplo que envolve tanto a percepção como o 
pensamento. (p. 35) 
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Tais princípios ou operadores, aplicados às produções e às relações humanas, 

revelam as interações entre os indivíduos e a sociedade: o ser humano é produto e 

produtor ao mesmo tempo, o que configura uma autoecoorganização que emerge da 

trindade humana, indivíduo-espécie-sociedade, que, por essência, é dialógica, 

recursiva e hologramática (CARONI; DIAS, 2011). Para a compreensão da ideia de 

trindade humana, destaca-se os dizeres de Morin (2007a, p. 16), retirados da obra 

de Pascal, para quem o ser humano ainda é um mistério para si mesmo: “O homem 

permanece ‘esse desconhecido’, hoje, mais por malciência do que por ignorância. 

Daí o paradoxo: quanto mais conhecemos, menos compreendemos o ser humano”. 

O cosmos é resultante de um interjogo entre ordem, desordem, interações e 

organização. Cada elemento, por sua vez, forma um elo de complementaridade e, 

concomitantemente, de antagonismo. Nesta concepção, a vida nasceu e 

desenvolveu-se do caos e por princípios organizadores, o que pode ser evidenciado 

pela luta entre as espécies por sobrevivência e nos ciclos de vida e morte e para 

Morin (2007a): 
 

 
O desenvolvimento da hominização não constitui uma interrupção das 
desordens e dos acasos, mas uma aventura submetida a desafios 
ecológicos, acidentes, conflitos entre as espécies primas, que se terminam 
pela liquidação física dos vencidos. Assim, é toda a aventura cósmica, 
telúrica e biológica que parece obedecer a uma dialógica entre harmonia e 
cacofonia. O homem, oriundo dessa aventura, tem sua singularidade de ser 
cerebralmente sapiens-demens, ou seja, carregar, ao mesmo tempo, a 
racionalidade, o delírio, a hubris (insensatez), a destrutividade. (p. 28, grifos 
do autor) 

 
 

Portanto, cada indivíduo é constituído do todo e das partes que se 

complementam e interagem com a trindade humana: indivíduo/sociedade/espécie, e 

também carrega em sua essência a condição humana por meio de suas 

contradições e antagonismos. O indivíduo ainda é dotado de superioridade em 

relação à sociedade e à espécie, pois apenas ele possui a consciência e a plenitude 

de sua subjetividade. 

Por subjetividade compreende-se “[...] um sistema que organiza / desorganiza o 

mundo interno e externo do sujeito facilitando ou dificultando o desenvolvimento e 

crescimento pessoal, por resgatar e interditar o passado e interferir no futuro” (DIAS, 

2008, p. 61). Ângelo e Dias (2009) a definem do seguinte modo: 
 

 
É uma construção relacional, produto das interações com o meio sem, 
contudo, reduzir-se a ele. Em última instância, é uma manifestação própria 
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do indivíduo-sujeito ligada à consciência e à afetividade em uma conexão 
autônoma-dependente. (p.212) 

 
 

Para Dias (2008), a noção de subjetividade inclui o egocentrismo, que, por sua 

vez, implica em ocupar um lugar no mundo e lidar com os princípios de inclusão e 

exclusão. Portanto, cada indivíduo experimenta, enquanto sujeito, uma unicidade 

singular, mas que também é partilhada com os outros. Assim, 
 

 
Ser sujeito supõe um indivíduo, mas a noção de indivíduo só ganha sentido 
ao comportar a noção de sujeito. A definição primeira do sujeito deve ser 
bio-lógica. Trata-se de uma lógica de autoafirmação do indivíduo vivo, pela 
ocupação do centro do seu mundo, o que corresponde literalmente à noção 
do egocentrismo. Ser sujeito implica situar-se no centro do mundo para 
conhecer e agir. (MORIN, 2007a, p. 75) 

 
 

Morin (2007a)  enfatiza que o sujeito é egocêntrico por essência e também 

comporta dois princípios. O princípio da exclusão se refere à singularidade genética 

anatômica, psicológica, afetiva, ou seja, a ocupação do espaço egocêntrico. Já o 

princípio da inclusão permite a inserção numa comunidade, num casal, num grupo e 

no mundo: 
 

 
Enfim, por apego intersubjetivo, o sujeito pode, por amor, dedicar-se a 
outro, como uma relação mãe/filho ou de apaixonados. Portanto, o 
egocentrismo do sujeito favorece não somente o egoísmo, mas também o 
altruísmo, pois somos capazes de dedicar o nosso EU e Nós e a um Tu. (p. 
76) 

 
 

O sujeito vive para si e para os outros em uma dialogia, alternando entre o 

egocentrismo e o altruísmo, sendo pressionado por forças contraditórias que 

emanam do externo e do interno, fazendo com que se depare com decisões 

dolorosas e sofridas ao longo de sua trajetória. 

A subjetividade inclui a afetividade; o sujeito, na perspectiva da complexidade, é 

dotada de sentimentos diversos e antagônicos, como o amor, o ódio, a amizade, a 

inveja, a ambição e o ciúme. Petraglia (1999) afirma que a noção de sujeito é o que 

particulariza os indivíduos, pois, ao mesmo tempo, o distingue e o diferencia dos 

demais. Cada indivíduo tem suas características, tais como: anatomia, fisiologia, 

comportamento, psicológico, inteligência, sua cultura e raça. A autora ainda destaca 

que o “[...] sujeito emerge ao mesmo tempo que o mundo a partir de sua auto- 

organização, que é capacidade que o ser humano tem de transformar-se sempre” (p. 

58). 
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Para a teoria da  complexidade, no processo de conhecimento a afetividade 

assume um papel preponderante no estabelecimento das relações interpessoais, ela 

potencializa a assimilação de conteúdos na construção de saberes: “[...] as ações de 

ensinar e apreender implicam em um processo de projeção,  introjeção  e 

identificação e estes contemplam toda a vida escolar e de modo único para cada 

aluno” (ÂNGELO; DIAS, 2009, p. 212). 

Morin (2011d) ressalta que a vida imaginária, que consiste nos sonhos, fantasias 

e sistemas imaginários (os quais, por sua vez, comporta os mitos e as magias) 

obedecem a processos de identificação, projeção e transferência, permitindo infinitas 

combinações. Este conjunto é denominado de complexos imaginários. 

Por projeção entende-se uma transferência de estados psíquicos subjetivos para 

o exterior que se fixam a imagens, representações, símbolos que não parecem 

existir objetivamente. A projeção pode desencadear a identificação, que não se 

restringe apenas a uma identificação direta, inclui também uma introjeção de 

conteúdos, como uma propensão mais profunda. Contudo, as projeções e a 

identificação são transferências no sentido inverso, ligadas e recíprocas. 

Sobre os complexos imaginários Morin (2011d) aponta: 
 
 

O complexo imaginário (projeções-identificações-transferências para maior 
comodidade P.I.T.) determina a vida imaginária. Ela é projeção de desejos, 
medos, aspirações, necessidades. Estes criam imagens, alienam ou se 
agarram quer a imagens de antemão exteriores, quer a objetos, quer de 
modo mais amplo, ao mundo. Esse mundo colorido, transformado ou 
duplicado pelos poderes subjetivos é também experimentado 
subjetivamente. Ele permite processo de identificação. Ao mesmo tempo, 
ocorre uma grande quantidade de transformações internas no centro do 
imaginário, do real para o imaginário e vice-versa. O complexo imaginário é 
um análogo (analogon) psíquico das relações de troca entre o ser vivo e o 
seu meio. (p.91) 

 
 

Morin (2011d) afirma que a simpatia e a projeção/identificação com o outro 

permite a ampliação da compreensão e favorece a aquisição de conhecimento, 

ressaltando a importância de se considerar o aluno não apenas do ponto de vista 

pedagógico, mas também ponto de vista emocional e social, respeitando seu 

desenvolvimento no curso da vida. Na complexidade, a Educação tem o papel de 

favorecer a reflexão e a ação de resgatar a essência e a humanidade no aprendiz, o 

que contribui significativamente para sua autoformação à medida em que lhe ensina 

a condição humana e a cidadania, transmitindo saberes de democracia e 

solidariedade. 
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A escola, como uma grande engrenagem, deve utilizar-se de diversas formas de 

linguagem para o processo de aprendizagem, formas estas que permitam uma 

dialogia entre os contrários que, ao mesmo tempo, se complementam. Para Morin 

(2011c): 
 

 
A educação deve estar voltada para compreensão, em todos os níveis 
educativos e todas as idades, o desenvolvimento da compreensão 
necessita da reforma planetária das mentalidades esta deve ser a tarefa da 
educação do futuro. (p.91) 

 
 

Os educadores precisam perceber as diferenças entre as concepções de sujeito 

e de indivíduo, assim como o que os distinguem em sua complexidade,  como 

salienta Petraglia (2006): 
 

 
O ser humano traz em si um conjunto de características antagônicas e 
bipolares. Ao mesmo tempo em que é sábio, é louco, é prosaico e é poético, 
é trabalhador e lúdico. É unidade e diversidade; é multiplicidade, pluralidade 
e indissociabilidade, é também corpo, ideias e afetividade. É o homo 
complexus. (p. 25, grifos do autor) 

 
 

Ao olhar a educação do ponto de vista da complexidade, pode-se concluir que 

esta é composta por uma trama formada pelas relações entre os indivíduos, ou seja, 

a educação complexa é concebida como um fenômeno multidimensional, como um 

holograma. De acordo com Sá (2008): 
 

 
O olhar que tece a compreensão à luz do pensamento complexo vê a 
educação além de sua historicidade, as dimensões: antropológica, étnica, 
de raça, gênero, biológica, sociológica, econômica, cultural, religiosa, 
filosófica, mítica, geográfica... Elas se interpenetram, interdependem, e 
articulam, num processo dialógico e recorrente, conformando/deformando 
os processos educativos (escolares e não escolares) da sociedade humana. 
(p.226) 

 
 

O processo de aquisição de conhecimento deve contemplar a vida, a existência 

como um todo, bem como as características individuais e subjetivas. A educação na 

atualidade tem o desafio da globalidade por abarcar os fatores: econômicos, 

políticos, sociológicos, psicológicos, afetivos e mitológicos, que são inseparáveis, 

interativos e retroativos entre as partes e o todo, e vice-versa (MORIN, 2010). 

Petraglia (2006, p. 28) salienta que o processo educacional “[...] pressupõe a 

valorização de uma pedagogia que acolhe o conflito e não uma pedagogia de 

consenso ou de conformismo” e que seja capaz de lidar com as incertezas, elaborar 

e produzir conhecimento alinhado às necessidades dos sujeitos e a realidade na 
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qual estão inseridos. Em Os Sete Saberes Necessários para uma Educação do 

Futuro, trabalho encomendado pela Unesco, em 1999, para Educação no Terceiro 

Milênio, Morin (2011c) destacou os saberes fundamentais para uma escola voltada 

para a emancipação do ser humano, considerando a sua complexidade. 

O primeiro saber são as cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão. Ele 

destaca ainda no prólogo que: 
 

 
[...] é impressionante que a educação que visa a transmitir conhecimentos 
seja cega ao conhecimento humano, seus dispositivos, suas enfermidades, 
suas dificuldades, as tendências aos erros e as ilusões, e não se preocupe 
em fazer conhecer o que é conhecer. (MORIN, 2011c, p. 15) 

 
 

O que comumente chamamos de conhecimento na verdade resulta de 

percepções, reconstruções cerebrais baseadas em estímulos e sinais captados, que 

comportam as noções de erro e ilusão e, estas, por sua vez, são inerentes ao 

processo de transmissão e codificação das mensagens. A subjetividade do 

conhecedor também é entendida como um risco ao erro, pois a assimilação do 

conhecimento perpassa pela visão de mundo e pela afetividade (MORIN, 2011c). 

Assim, é preciso compreender que: 
 

 
[...] o desenvolvimento da inteligência é inseparável do mundo da 
afetividade, isto é, da curiosidade, da paixão [...]. A afetividade pode asfixiar 
o conhecimento, mas pode também fortalecê-lo. Há estreita relação entre a 
inteligência e afetividade: a faculdade de raciocinar pode ser diminuída, ou 
destruída, pelo déficit de emoção; o enfraquecimento da capacidade de 
reagir emocionalmente pode mesmo estar na raiz dos comportamentos 
irracionais. (p. 20) 

 
 

Na atualidade, as múltiplas fontes de conhecimento podem conduzir a erros e 

ilusões porque o “[...] conhecimento não é o espelho das coisas ou do mundo 

externo”, como aponta Morin (2011c, p. 19). As percepções são reconstruções 

cerebrais com base em estímulos captados pelos órgãos do sentido e são passíveis 

de erros de percepção e de incertezas. Contudo, a incerteza do conhecimento no 

ato educativo também se constitui em um motor que impulsiona a busca permanente 

do sujeito pela lucidez e consciência de sua existência planetária. 

O segundo saber está relacionado à necessidade de se promover um 

conhecimento capacitado para lidar com problemas globais. O desafio inicial da 

escola é lidar com a inadequação da educação vigente, que ainda se apresenta com 

saberes  desunidos  e  fragmentados.  É  preciso  reconhecer  que  a  aquisição  de 
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conhecimento deve estar alinhada ao contexto em que ela se insere, promovendo 

significado para quem apreende. 

Como afirma Morin (2010, p. 36), “[...] a educação deve promover a inteligência 

geral apta a referir-se ao complexo, ao contexto, de modo multidimensional e dentro 

da concepção global”. A necessidade de ofertar um conhecimento pertinente está 

atrelada à ideia de evitar a compartimentação dos saberes, possibilitando que os 

educandos sejam capazes de atribuir um significado para o novo conhecimento. Por 

exemplo, no início da alfabetização de crianças, as novas palavras devem ser 

dotadas de um significado e contextualizada socialmente. As crianças, ao iniciarem 

seu processo educacional formal, devem ser convidadas a construir uma identidade, 

fazendo uma articulação de saberes que valorize sua bagagem particular, produto 

de suas raízes culturais e familiares, integrando, ao mesmo tempo, o novo. 

Quanto ao terceiro saber, o “ensinar a condição humana”, Morin (2011c, p. 43) 

salienta que a “educação do futuro deverá ser o ensino primeiro e universal, 

centrado na condição humana”, isto é, deve-se levar em consideração a existência 

multifacetada e complexa do humano. Morin (2011c) acrescenta que: 
 

 
[...] a educação deveria mostrar e ilustrar o Destino multifacetado do 
humano: o  destino da espécie humana,  o  destino individual, o  destino 
social, o destino histórico, todos entrelaçados e inseparáveis. Assim, uma 
das vocações essenciais da educação do futuro serão o exame e o estudo 
da complexidade humana. (p. 54) 

 
 

A educação do futuro deverá promover uma integração dos conhecimentos, 

sejam eles de natureza física, humana e social, entre outros, evidenciando a 

multidimensionalidade dos processos educativos, pois para Morin (2010): 
 

 
Na escola primária nos ensinam a isolar os objetos (de seu ambiente), a 
separar, as disciplinas (em vez de reconhecer suas correlações), a dissociar 
os problemas, em vez de reunir e integrar. Obrigam-nos a reduzir o 
complexo ao simples, isto é, a separar o que está ligado: a decompor, e não 
a recompor; e a eliminar tudo que causa desordens ou contradições em 
nosso entendimento. (p.14) 

 
 

As crianças aprendem as matérias isoladas sem se dar conta do ambiente que 

as circunda, e sem estabelecer relações entre si. Portanto, boa parte dos currículos 

escolares fragmentam e não permitem o diálogo entre os saberes, o que pode 

resultar no engessamento de estereótipos cognitivos e afetivos de difícil remoção. 
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Nesta perspectiva, na “[...] escola primária, dar-se-ia início a um percurso que 

ligaria a indagação sobre a condição humana à indagação sobre o mundo” (Morin, 

2010, p. 76). Ensinar a identidade terrena é mais um saber destacado por Morin 

(2011c, p. 68), ou seja, a relevância de se ensinar a ética da compreensão 

planetária: “O objetivo fundamental e global de toda educação [...] aspira não apenas 

o progresso, mas à sobrevida da humanidade”. 

De acordo com Morin (2011c), o processo de conhecimento está associado à 

capacidade de contextualizar e de lidar com a globalidade, o que seria uma 

exigência dos tempos modernos. Ainda o autor, enfatiza que a história da 

humanidade está marcada por grandes barbáries, entre elas, a herança de morte e 

as armas nucleares, além das incertezas sobre o futuro que assombram os 

indivíduos. Por isso, a educação deve estar voltada para a conscientização e a 

sensibilização sobre esses aspectos e, principalmente, sobre o rumo que mundo 

pode tomar, implementando a esperança de uma cidadania que esteja presente nos 

processos educativos (MORIN, 2011c). 

Contudo, é recomendável que, no início da trajetória escolar, a criança tenha 

possibilidade de interligar os conteúdos e ainda adquirir uma consciência no mundo 

que vive. Ter contato com a história da humanidade e ser capaz de uma reflexão 

crítica, adquirindo a noção da coletividade e seu papel na sobrevivência do planeta. 

Para discorrer sobre o saber denominado “Enfrentar as incertezas”, Morin 

(2011c, p. 69) abre o texto com a seguinte epígrafe de Eurípedes: “Os deuses criam- 

nos muitas surpresas: o esperado não se cumpre, e ao inesperado um deus abre o 

caminho”. Essa formulação é sintetizada por Morin ao afirmar que o ser humano não 

está preparado para lidar com o inesperado, pois o “futuro permanece aberto e 

imprevisível” (Morin, 2011c, p. 69), ou seja, historicamente, a humanidade lida com 

incertezas, imprevistos e situações que fogem ao controle e da necessidade 

recorrente de enfrentá-las. Nada é linear e simplificador, o conhecimento é uma 

aventura incerta, conforme explica Morin (2010): 
 

 
Aprendemos, no final do século XX, que é preciso substituir a visão do 
universo obediente a uma ordem impecável pela visão na qual este universo 
é o jogo e o risco da dialógica (relação, ao mesmo tempo, antagônica, 
concorrente e complementar) entre a ordem, a desordem e a organização. 
(p. 73) 
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Enfrentar as incertezas é outro saber preconizado para a educação do futuro, 

que comporta princípios, entre eles: o princípio da incerteza cérebro- mental, que 

consiste no próprio processo de tradução e reconstrução de todo conhecimento. O 

princípio da incerteza lógica, que revela que a presença ou não de contradições não 

garante a veracidade do conhecimento adquirido (MORIN, 2011c). O princípio da 

incerteza racional constitui um sistema lógico perfeito, que se fundamenta na 

dedução e indução, mas pressupõe bases mutiladas ou falsas, negando a 

contestação de argumentos. O princípio da incerteza psicológica destaca a 

dificuldade de um autoexame crítico por perpassar na mente do sujeito todo o 

processo de conhecimento e autoconhecimento (MORIN, 2011c). 

Morin (2011c) estabelece também uma relação entre as incertezas e a ação de ir 

em busca do conhecimento. Ele salienta que a ação não é apenas uma escolha, 

mas implica em uma decisão, uma aposta, ou seja, uma ecologia da ação.  A 

ecologia da ação se traduz, segundo Morin (2007a): 
 

 
Em funções das múltiplas interações e retroações no meio que se 
desenvolve, a ação, uma vez desencadeada, escapa, com freqüência, ao 
controle do ator, provoca efeitos inesperados e, às vezes, até contrários aos 
esperados. 1º princípio: a ação depende apenas das intenções do ator, mas 
também das condições próprias ao meio onde se desenvolve. 2º princípio: 
os efeitos a longo prazo da ação são imprevisíveis. (p. 301) 

 
 

Todo sujeito que empreende uma ação, seja qual for, entra no universo das 

interações, o que pode levar a contrariar a sua intenção inicial, fazendo com que a 

ação volte e obrigue-o a repensar algo. Neste sentido, a ecologia da ação é 

complexa e seria capaz de lidar com o aleatório, o inesperado e o acaso (MORIN, 

2010). 

A escola, em qualquer nível de instrução, deve preparar-se para as incertezas e 

as dificuldades, e olhar para a criança de forma singular com observância de sua 

subjetividade. Ao invés de rotular, deve propor novas possibilidades, trabalhar com o 

inesperado, o improvável e com as constantes transformações do mundo. 

Ensinar a compreensão é outro saber proposto: existe um problema na 

compreensão que é duplamente polarizado; por um lado, é planetário, por destacar 

que a compreensão entre os humanos pressupõe o encontro de diversas relações 

que se multiplicam entre as pessoas, nas culturas e sociedades; e, por outro, é 

individual, porque se refere às relações particulares entre os próximos (MORIN, 

2010) e compreender segundo o autor seria: 
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A compreensão intelectual ou objetiva e a compreensão intersubjetiva. 
Compreender significa intelectualmente apreender em conjunto, com- 
prehendere, abraçar junto (o texto e seu contexto, as partes e o todo, o 
múltiplo e o uno). (p. 82) 

 
 

A compreensão objetiva comporta uma explicação, reúne e articula dados e 

informações relativos a uma pessoa, comportamentos ou situações. É importante 

frisar que compreender pressupõe uma ação objetiva, intelectual, que passa pela 

inteligibilidade. Entretanto, a compreensão humana vai além de uma explicação e 

concerne à noção de sujeito, incluindo necessariamente um processo de empatia, 

de identificação e de projeção. A compreensão subjetiva, por sua vez, permite 

compreender como vive o outro, seus sentimentos e sofrimentos. Segundo Morin 

(2005), são, sobretudo, os sentimentos e os sofrimentos que levam ao 

reconhecimento da subjetividade e despertam o sujeito para algo mais abrangente, a 

condição humana. 

A compreensão nos leva ao “bem pensar”, segundo Morin (2010): 
 
 

Este modo de pensar que permite apreender em conjunto o texto e 
contexto, o ser e seu meio ambiente, o local e o global, o multidimensional; 
em suma o complexo, isto é, as condições do comportamento humano. 
Permite-nos compreender igualmente as condições objetivas e subjetivas 
[...] (p. 87) 

 
 

Contudo, os obstáculos ocorrem no processo de compreensão, evidenciados por 

ruídos que paralisam a transmissão de conhecimento, bem como a incompreensão 

de valores, de imperativos éticos e a própria impossibilidade da estrutura mental em 

relação à outra, que são geradores do “pensar mal”. Neste sentido, há forte 

tendência em ignorar os contextos e de se visualizar apenas o imediato, não 

considerando a relação entre passado, presente e futuro, o que conduz à cegueira e 

limita a compreensão humana (MORIN, 2010). 

De acordo com Morin (2010), a incompreensão induz à vontade de prejudicar, 

suscitando mal entendidos e, por consequência, hostilidade, desprezo e 

cerceamento da autonomia dos indivíduos. Mais especificamente, a incompreensão 

na educação produz obstáculos no processo de aprendizagem, reducionismos, 

intolerância e fracassos. 

A ética do gênero humano é outro saber preconizado por Morin (2010). 

Conforme destacado anteriormente, é de suma importância considerar a trindade 

humana:  indivíduo,  sociedade  e  espécie.  Igualmente  importante  é  levar  em 
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consideração que há uma articulação entre elas e que há influência dos processos 

culturais nas interações entre os indivíduos e a sociedade (MORIN, 2007a). Para 

MORIN (2011b), a cultura é: 

 
[...] constituída pelo conjunto de hábitos, costumes, práticas, savoir-faire, 
saberes, normas, interditos, estratégias, crenças, ideias, valores, mitos, que 
se perpetua de geração em geração, reproduz-se em cada indivíduo, gera e 
regenera a complexidade social. (p.35) 

 
 

O imprinting constituído pela cultura familiar e social refere-se a uma marca 

indelével imposta e, segundo Morin (2007a, p. 302), “[...] inscreve-se cerebralmente 

na primeira infância pela estabilização seletiva das sinapses, inscrições primeiras 

que vão marcar irreversivelmente o espírito individual no seu modo de conhecer e de 

agir”. E a cultura influencia no processo de ensino aprendizagem, permeando todas 

as conexões e ligações estabelecidas desde início da trajetória escolar. 

Morin (2011b) aponta para necessidade de se respeitar o outro pela diferença, 

identidade e cultura e para a necessidade de se assumir uma missão antropológica, 

o que ele define como antropoética: 
 

 
A antropoética compreende, assim, a esperança na completude da 
humanidade, como consciência e cidadania planetária. Compreende, por 
conseguinte, como toda ética, aspiração e vontade, mas também aposta no 
incerto. Ela é consciência individual, além da individualidade. (p.94) 

 
 

A estrutura educacional, nas figuras de educadores e educandos, não pode 

perder de vista que a construção da identidade da escola passa, primeiramente, por 

uma construção de identidade individual por meio de seus sujeitos, como também 

pelo processo de conhecimento que desenvolve (PETRAGLIA, 1999). A educação, 

em sua complexidade, aponta para uma mudança de mentalidade e de postura na 

compreensão de mundo. Cabe aqui salientar mais uma das contribuições de Edgar 

Morin, a transdisciplinaridade, que surge do paradigma da complexidade, e propõe- 

se a romper com o que reduz, separa, fragmenta e simplifica, como esclarece 

Petraglia (1999): 
 

 
[...] prática transdisciplinar proposta por Morin não há espaço para conceitos 
fechados e pensamentos estanques, enclausurados em gavetas 
disciplinares, mas há obrigatoriamente a busca de todas as relações que 
possam existir entre todos os conhecimentos. (p. 74) 
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É preciso realizar na prática educativa uma construção de conhecimento por 

meio da relação de educandos e educadores que possa superar as adversidades, 

incluindo disciplinas e a vida, favorecendo a aquisição de uma consciência 

planetária. 

Na sequência serão apresentados os percursos metodológicos para realização 

deste estudo. 
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5 CAPÍTULO	4�

PERCURSOS	METODOLÓGICOS�
 
 

5.1 Pressupostos		teóricos		de		escolha		do		método		de		investigação		do	
estudo�

 
 

Para melhor compreender o percurso deste estudo, abordar-se-á alguns 

aspectos da metodologia escolhida, a saber: a abordagem qualitativa. 

A pesquisa qualitativa apresentou-se como um método eficaz de abordagem do 

objeto de estudo, porque é um meio fluido e vivo de investigação das relações 

humanas, visto que não se prende a parâmetros fixos, nem à segurança estática dos 

tratamentos numéricos, de caráter rigidamente exato. A investigação qualitativa 

pressupõe uma interação incessante de construção e aprofundamento do tema a ser 

pesquisado (GUARNICA, 2001). Por isso: 
 

 
Exigir-se-á do pesquisador que defenda uma visão de mundo, que advogue 
por seus fundantes, que se responsabilize por seus “resultados”, que 
participe da construção – ou aceite, com conhecimento de causa –, seus 
paradigmas. Disso, postula-se que a maturidade do pesquisador e pesquisa 
são fatores que se retroalimentam. A ousadia será, então, um dos principais 
instrumentos de quem pesquisa, principalmente daquele que se vale da 
abordagem qualitativa. (p. 42) 

 
 

A coleta de dados, bem como a forma de transcrição e a análise, pode revelar 

naturezas distintas de informações. Neste sentido, coletar dados essencialmente 

descritivos, tais como comentários, depoimentos e testemunhos, tem sido apontado 

como uma característica básica da metodologia qualitativa. Para Martins (1989), as 

descrições são o instrumento básico de trabalho tanto para as Ciências Humanas, 

quanto para as Naturais, precisando bastante claramente o que a descrição é, em si, 

em relação à audiência, ao assunto a que se refere, às suas funções, à posição do 

falante (quem descreve) em relação ao ouvinte, e as suas possibilidades de êxito. 

A pesquisa qualitativa baseia-se em textos e em coleta de dados, produz textos 

que são interpretados hermeneuticamente por meio de diferentes técnicas analíticas, 

como ocorre, por exemplo, com a realização, transcrição e análise de entrevistas. De 

acordo com Gunther (2006), neste tipo de abordagem busca-se a compreensão 

como princípio do conhecimento, o foco está nas relações complexas como um todo 

e, ao contrário de outros métodos, não tenta explicá-las por meio do isolamento de 
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variáveis. A construção da realidade é uma característica essencial deste tipo de 

pesquisa, além de ser percebida como um ato subjetivo desta construção, isto é, a 

subjetividade dos agentes da entrevista perpassa a investigação científica. 

Na perspectiva da pesquisa qualitativa, a entrevista é uma comunicação pessoal 

que tem por objetivo a investigação de alguma informação. Ela pressupõe a 

ocorrência de um fenômeno psicoafetivo que se constitui pela própria comunicação, 

podendo perturbar ou facilitar a transmissão da informação desejada. De acordo 

com Morin (2007b, p. 62): “A entrevista é sempre uma intervenção orientada como 

comunicação de informação. Mas o aspecto mais importante é, sem  dúvida,  a 

reação psicoafetiva que se processa paralela à informação”, estabelecendo-se uma 

forma de comunicação simbólica que ativa reações emocionais que têm efeito 

libertador no entrevistado, favorecendo ou não o surgimento da informação. 

Em meados do século XX, mais especificamente na década de quarenta, o uso 

de entrevistas como instrumento científico começou a se intensificar em âmbito 

acadêmico, exigindo um rigor metodológico mais preciso e culminando no 

desenvolvimento de dois tipos de entrevistas: a extensiva, ou fechada, realizada por 

meio de questionários e baseada em amostragens da população, passíveis de 

mensuração e de tratamento estatístico; e a intensiva, ou aberta, que tem por 

objetivo principal realizar um aprofundamento sobre o conteúdo da informação a ser 

investigado. 

Sobre os tipos de entrevista, Morin (2007b) destaca que há um antagonismo 

entre as duas tendências de entrevista utilizadas. Por um lado, há a entrevista 

fechada, análoga ao que primeiramente se chamou de extensiva, realizada por meio 

de questionários de aplicação rápida cujos dados podem ser facilmente tabulados. 

Por outro, a aberta ou intensiva, proporciona que os entrevistados ofereceram 

respostas mais complexas, geralmente demandando um tempo maior para sua 

realização e impondo certa dificuldade em relação à interpretação dos dados. Morin 

ainda ressalta que o tipo de entrevista deve ser escolhido em consonância com o 

objeto e os objetivos da pesquisa. 

Há ainda um terceiro tipo de entrevista: a semiestruturada, que inclui perguntas 

norteadoras que auxiliam na investigação do tema escolhido e favorecem o 

surgimento de resultados alinhados ao objeto do estudo; no entanto, ela não se 

resume a um jogo de perguntas e respostas, ao contrário, pressupõe uma 

conversação entre o informante e o pesquisador. As perguntas são abertas, porém 
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pré-formuladas e seguem mais ou menos uma ordem de apresentação ao 

entrevistado, oferecendo uma maior liberdade de expressão acerca do tema 

solicitado. 

Com relação às dificuldades relacionadas à entrevista como ferramenta de 

investigação, Morin (2007b, p. 66) destaca: “A entrevista se fundamenta na fonte 

mais rica e duvidosa de todas, a palavra. Ela traz, quase sempre, o risco da 

dissimulação e da fabulação”. Cabe ao pesquisador a capacitação e interpretação 

do conteúdo dos discursos e verbalizações dos entrevistados. 

Outros aspectos importantes da dinâmica da entrevista referem-se ao papel da 

formulação das perguntas a serem realizadas, ao número de questões e à ordem de 

apresentação das mesmas, que podem influenciar (de forma positiva ou negativa) a 

resposta do entrevistado. Vale ressaltar que a preparação para uma entrevista 

também é crucial para um bom resultado na coleta de informações, o que inclui um 

bom acolhimento do entrevistado e o esclarecimento dos objetivos da investigação 

que se pretende realizar. 

Neste estudo o procedimento de investigação escolhido foram as entrevistas 

semiestruturadas, por incluírem o uso de roteiros e de questionários para a 

aquisição de dados de uma temática central. As questões elaboradas devem ser 

contextualizadas e seguir uma ordem de importância de apresentação, além de 

serem capazes de inscrever tópicos principais de análise do discurso. 

Entretanto, com intuito de favorecer uma investigação mais ampla dos dados é 

possível combinar outros métodos, como a análise temática, que consiste em 

descobrir os núcleos de sentido que compõem uma comunicação. Compreende-se o 

tema como uma unidade de registro para estudar motivações de opiniões, atitudes, 

valores e crenças que pretende se analisar e a frequência que o tema central da 

pesquisa de aparição no discurso (BARDIN, 2011). A análise de temas permite uma 

sistematização mais apurada do conteúdo das mensagens, com o objetivo  de 

revelar os aspectos implícitos embutidos nos discursos. 
 
 

5.2 Procedimentos	Metodológicos�
 
 

5.2.1 Caracterização	do	estudo�
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Quanto à abordagem, este estudo pode ser classificado como qualitativo por 

meio de um método descritivo de caráter exploratório, com a utilização de entrevista 

semiestruturada para coleta de dados. 

É importante esclarecer que o estudo exploratório objetiva explicitar e 

proporcionar maior entendimento de um problema que se pretende investigar (Gil, 

2013), no caso, o sucesso/desempenho escolar no primeiro ano do ensino de nove 

anos. 
 

 
5.2.2 Participantes	do	estudo�

 
 

Participantes: seis professores do primeiro ano do Ensino Fundamental, sendo 

três da rede pública de ensino e três da rede privada da cidade de São Paulo. 

Num primeiro momento, a pesquisadora entrou em contato telefônico com as 

coordenações pedagógicas das Escolas, esclarecendo o objetivo da pesquisa, 

duração das entrevistas e o perfil necessário do professor que lecionasse no 

primeiro ano do Ensino Fundamental. Os coordenadores das escolas contatadas 

selecionaram os professores e agendaram as entrevistas na escola de acordo com 

horários convenientes para os docentes, com o intuito de não alterar suas rotinas de 

trabalho. 

Na sequência, apresenta-se o quadro (1) descritivo com a caracterização da 

amostra dos participantes do estudo, especificando a data e tempo de duração das 

entrevistas, o tempo de experiência em magistério do colaborador, a formação 

acadêmica, o tipo de escola em que atua, a faixa etária dos alunos atendidos, a 

metodologia de ensino e a meta empregada para o primeiro ano do ensino 

fundamental. 
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Quadro 1: CARACTERIZADORES DA AMOSTRA 
 

Professor Data da 
entrevista 

Duração da 
entrevista 

Tempo de 
experiência em 

magistério 

Escola Faixa etária 
dos alunos 

Meta para o 
primeiro ano 

Metodologia de 
ensino 

Idade do 
professor 

Formação 
acadêmica do 

professor 

I 20/09/2012 24 minutos 23 anos Municipal 6 e 7 anos Préssilábico 

com valor sonoro 

Construtivismo 49 anos Magistério e 

Pedagogia 

II 01/10/2012 29 minutos 30 anos Estadual 6 e 7 anos Préssilábico 

com valor sonoro 

Construtivismo 52 anos Magistério e 

Pedagogia 

III 22/10/2012 20 minutos 6 anos Particular 5 e 6 meses a 7 

anos 

Alfabetização Sócioconstrutivista 
interacionista 

31 anos Magistério e 

Psicologia 

IV 29/10/2012 15 minutos 4 anos Particular 5 e 6 meses a 7 

anos 

Préssilábico 

com valor sonoro 

Tradicional 26 anos Pedagogia 

V 19/10/2013 60 minutos 27 anos Estadual 5 e 6 meses a 7 

anos 

Préssilábico 

com valor sonoro 

Construtivismo 50 anos Magistério e 

Pedagogia 

VI 24/10/2013 50 minutos 10 anos Particular 5 e 6 meses a 7 

anos 

Préssilábico 

com valor sonoro 

Sócioconstrutivista 
interacionista 

32 anos Magistério, 

Publicidade e 

Pedagogia 

 
FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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No encontro com os professores, após as apresentações iniciais, houve o 

convite para a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (em 

anexo), que contemplava os objetivos da pesquisa e os dados da pesquisadora 

e respectiva orientadora. Por fim, o professor, caso concordasse em participar 

do estudo, preenchia o termo com seus dados pessoais, assinava e datava o 

documento. 
 

 
5.2.3 Coleta	dos	dados�

 
 

A coleta de dados ocorreu em dois momentos distintos, o primeiro entre 

setembro e outubro de 2012, totalizando quatro entrevistas semiestruturadas, 

individualmente, nas respectivas escolas de atuação, e tiveram o apoio de um 

roteiro elaborado especialmente para este estudo, com questões que versavam 

sobre a percepção do professor acerca do ensino fundamental com duração de 

nove anos, a fim de saber se o professor percebia diferenças quanto ao nível 

da aprendizagem e do desenvolvimento em crianças de idades distintas (entre 

cinco anos e meio e sete anos), tendo em vista que há contrastes marcantes 

que devem ser consideradas. É importante salientar que foi apresentada aos 

entrevistados uma pergunta norteadora que aludia sobre a percepção do 

professor quanto ao sucesso/desempenho escolar no ensino de nove anos. 

Cada entrevista deste período durou em média 22 minutos, sendo 

registradas em gravador de voz; esse áudio foi posteriormente transcrito e cada 

documento foi arquivado e submetidos à análise temática, com o objetivo de 

verificar a recorrência de temas comuns e incomuns no discurso para 

estabelecer relações entre os temas. 

No segundo momento de coleta de dados foram realizadas duas 

entrevistas em outubro de 2013, seguindo os mesmos procedimentos descritos 

anteriormente. A média de duração das entrevistas, no segundo momento, foi 

de 55 minutos. 

Vale a pena salientar que as entrevistas foram realizadas com as 

professoras em horários e locais estipulados pelas mesmas e transcorreram 

em caráter reservado, com exceção da professora IV, cuja entrevista ocorreu 

na presença da coordenadora pedagógica da escola, pois não foi cedida 

nenhuma possibilidade de negociação. 
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As transcrições completas encontram-se em Anexo. 
 
 

5.2.4 Procedimentos	de	análise	das	entrevistas�
 
 

As entrevistas transcritas foram submetidas a leituras sistemáticas que 

visavam estudar o discurso dos professores observando o que não estava 

manifesto, ou seja, o que estava latente ou subentendido no discurso. Tais 

leituras permitiram que fossem identificados alguns temas comuns, os quais 

revelavam as percepções dos professores sobre o ensino fundamental com 

duração de nove anos e sobre a inserção de crianças de cinco e seis anos de 

idade no primeiro ano do ensino fundamental, como se verá adiante. 

Os temas recorrentes foram submetidos à análise e a confrontação dos 

discursos de cada professor entrevistado. Após a caracterização das temáticas 

nas entrevistas, o material foi analisado à luz da Teoria do Pensamento 

Complexo, por meio dos seus operadores: dialógico, recursivo e hologramático 

e os complexos imaginários. Bem como, sob a ótica de Jean Piaget e Sigmund 

Freud para o desenvolvimento infantil e as evidências da literatura 

especializada sobre o sucesso escolar no primeiro ano do ensino fundamental 

com duração de nove anos, as relações entre a família e a escola, a formação 

dos professores, as diferenças no que tange a faixa etária de ingresso e o 

compromisso social dos professores em instituições privadas e públicas. 

A seguir serão apresentadas as análises das entrevistas. 
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6 CAPÍTULO	5�
AS	VOZES	DAS	EDUCADORAS:	UMA	COMPREENSÃO�

 
 

6.1 Análises	das	entrevistas	dos	professores�
 
 

6.1.1 Professora	I�
 
 

A primeira professora entrevistada é docente de escola pública, tem 23 anos de 

experiência em magistério e prefere trabalhar com alfabetização. Inicialmente, ao ser 

questionada sobre o que ela considerava sucesso escolar no primeiro ano do ensino 

fundamental, aponta que: 
 

As condições em que esta família vive e as condições que esta criança tem, 
a vivência que esta criança já traz. O porquê a gente sabe que ela tem uma 
vivência fora. Até ela chegar na escola ela convive com a família, com 
amigos. E ela já vai percebendo este convívio, esta relação. Aí, ela vem 
para escola. A escola vai apresentar para ela esse novo mundo, da escrita, 
da alfabetização e da contagem e tudo isso que uma criança precisa para 
galgar os degraus da vida, né? E para mim o sucesso é ela ter condições 
física, emocional, ter a tranquilidade para frequentar a escola, ter o apoio 
dos pais para realizar sua tarefa, ter o acompanhamento do professor. 

 
Pode-se identificar, a princípio, que a professora atribui o sucesso escolar à 

família, mais especificamente à estrutura desta família e ao apoio que a mesma 

direciona à criança. Este ponto apresentado pela professora remete-nos aos 

apontamentos de Chechia e Andrade (2005), que enfatizam o papel fundamental 

dos pais, que não devem apenas estar presentes, mas precisam também assumir 

um papel ativo no cotidiano escolar dos filhos. Neste sentido, o apoio e a 

participação dos pais na vida dos filhos colaboram com a escola para obter um 

trabalho de classe mais equilibrado, favorecendo o sucesso escolar. 

Na sequência, sem deixar de enfatizar o papel da família, a professora atribui o 

sucesso escolar a outros aspectos: “E pra mim o sucesso é ela ter condições físicas, 

emocional, ter a tranquilidade para frequentar a escola, ter o apoio dos pais para 

realizar sua tarefa, ter o acompanhamento do professor.[...] a família tem que estar 

muito presente [...]”. Deste modo, ela demonstra estar atenta ao fato de que se trata 

de um processo multifacetado que depende de todos os atores educativos 

envolvidos, conforme destacam Martini e Del Prette (2002) e Almeida et al (2008), 

baseando-se na teoria de Weiner, que destaca a capacidade da crianças, as 

características de personalidade e o papel fundamental do professor. 
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No trecho a seguir, os termos sucesso e fracasso aparecem entrelaçados, 

apontando tanto para o antagonismo, quanto para a complementaridade entre 

ambos: 
 

Este ano na alfabetização período integral, quando há necessidade, quando 
a gente percebe que esta criança não está acompanhando, a gente deve 
buscar novos recursos, outros profissionais que possam atender tanto a 
família, como o professor. Então, eu acho que tudo isso ajuda a sair do 
fracasso e ir para o sucesso [...] Então eu estou, graças a Deus! Mais feliz 
porque eu estou vendo mais o sucesso do que o fracasso. Então não são 
crianças que vão perder a vontade de estudar, porque não conseguem 
aprender. Eles estão entendendo que eles estão em um processo [...] Então 
é um conjunto de coisas, a família tem que estar muito presente, o professor 
tem que avaliar sua prática pedagógica, sempre procurar sua formação 
continuada para que o fracasso vá ficando para o passado. 

 
Outro ponto interessante no discurso da professora refere-se ao 

acompanhamento dos alunos ao longo do ano, realizado por meio de sondagens ou 

verificações acerca do estágio de alfabetização em que se encontram. As crianças, 

quando verificam seus avanços e recuos, produzem um efeito, que poderia ser 

entendido como motivação e que vai interferir no processo final, ou seja, na 

aquisição da escrita e linguagem. Como é possível identificar no excerto abaixo: 
 

Tem lá um acompanhamento meu, que eu mostro 'olha como você estava 
escrevendo na primeira sondagem que eu fiz, e olha como você está 
escrevendo isto'. Na segunda vez que eu fiz isto, um aluno meu, o André, 
disse: 'Nossa! Sou eu que escrevi isso!'. Ele não acreditou, porque na 
segunda sondagem que eu fiz ele já estava quase alfabético. E aí ele 
mesmo se surpreendeu com a primeira escrita dele. 

 
Esta interação entre o resultado do processo de alfabetização e a motivação do 

aluno corresponde ao operador recursivo da teoria do pensamento complexo. Os 

efeitos motivacionais dos resultados intermediários deste processo podem ser 

entendidos como um “anel recorrente”, em que os efeitos e produtos são causadores 

e produtores, influenciando-se mutuamente. Assim, a aquisição da criança torna-se 

uma grande construção de conhecimento. Neste sentido, a criança é capaz, ao 

comparar as suas sondagens, de perceber o todo e as partes e como elas se 

influenciam reciprocamente. 

A professora indica adotar um método de aprendizagem baseado na aquisição 

de competências que são atingidas pelas crianças gradualmente. Segundo 

Mizukami (1986), neste método, há especificação por parte do professor para 

determinar o desempenho esperado, no caso desta professora, isso ocorre quando 
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ela mostra as sondagens dos próprios alunos e as compara com as dos demais 

alunos, tornando os objetivos e as formas de atingi-los públicos. 

A professora  indica compreender o significado e o sentido da mudança do 

ensino de nove anos: 
 

Então, eu estou voltando agora para o fundamental, e estou me adaptando 
de novo ao ensino de nove anos. Então, entendi o porquê neste ano 
precisou chegar ao dissilábico com valor sonoro, antigamente, eu teria que 
deixar ele alfabetizado em um ano. Então, este tempo está se prolongando 
para que este fracasso seja eliminado. Estou entendendo isto, mais uma 
oportunidade, um tempo maior para criança concluir a sua aprendizagem, 
seu letramento nesses nove anos. 

 
Ela tem clareza de que sua meta para o primeiro ano não é a alfabetização. 

Assim, atende ao que foi previsto no “Pacto Nacional pela Alfabetização na idade 

certa”, de 4 de Julho de 2012 (BRASIL, 2012), que preconiza que a alfabetização 

ocorra ao longo dos três primeiros anos do ciclo básico. Da mesma forma, este 

entendimento tem relação com o que afirmou Savéli (2008) quanto ao alinhamento 

pedagógico necessário por parte das escolas com a implantação do ensino 

fundamental de nove anos, assegurando o pleno desenvolvimento das crianças e 

buscando alcançar os objetivos do ensino fundamental, sem restringir o trabalho 

pedagógico apenas à preocupação de alfabetizar. 

Além disso, ela menciona que a ampliação do ensino para nove anos favorece a 

adaptação à escola formal e, principalmente, aumenta as chances das crianças 

obterem o sucesso escolar, mas é importante frisar que ela dissocia o sucesso do 

fracasso escolar à medida que elimina o fracasso: 
 

Então, estou - graças a Deus! - mais feliz, porque eu estou vendo mais o 
sucesso do que o fracasso. Então, não são crianças que vão perder a 
vontade de estudar, porque não conseguem aprender. Eles estão 
entendendo que eles estão em um processo. 
A maioria das crianças que eu recebo já vem de uma EMEI. Esse ano eu 
recebi uma criança totalmente alfabetizada, ele veio da EMEI já 
alfabetizado, ele também foi um incentivo para as outras crianças. 

 
A professora percebe a discrepância de níveis pedagógicos entre seus alunos e 

acaba se utilizando disso como uma vantagem, ou seja, receber alunos pré- 

alfabetizados ou alfabetizados acaba por se tornar uma ferramenta de motivação 

para os demais alunos. 

Salienta-se que esta professora leciona em uma escola pública, cujos alunos, 

segundo a literatura pesquisada, seriam os maiores beneficiados com a ampliação 

do tempo de ensino para nove anos, por terem variados níveis de pré-escolarização 
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ou até mesmo nenhuma escolarização, em contraste com as crianças atendidas no 

sistema privado, já incluídas no sistema de escolarização obrigatória há mais tempo. 

A importância da natureza preparatória da educação infantil, período em que se 

formam grupos de crianças para brincar, falar, discutir e resolver problemas práticos, 

já tinha sido enfatizada por Macedo (1994), que, à luz da teoria piagetiana, afirmara 

que esta etapa favorecia a aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo. Moreno e 

Paschoal (2009) atentam para o fato de que nem todas crianças das classes menos 

favorecidas têm acesso à educação infantil, prejudicando o desenvolvimento de 

algumas habilidades essenciais para aprendizagem no primeiro ano. Os autores 

acreditam que a não escolarização prévia pode dificultar a adaptação das crianças 

que, sem os recursos cognitivos e emocionais, deparam-se com muitas questões 

sobre os professores, os conteúdos e as próprias exigências do primeiro ano. 

Este ponto de vista não é compartilhado por autores como Gorni (2007) e Savéli 

(2008), para quem a ampliação do ensino para nove anos eliminaria a lacuna das 

crianças que não frequentaram a educação infantil. Para a professora que 

concedeu-nos a entrevista, receber no primeiro ano do ensino fundamental I um 

aluno que já viera alfabetizada da EMEI serviu de motivação aos alunos, sendo que 

ela tenta modular um espelhamento positivo com alunos bem sucedidos: 
 

As outras crianças viram que ele já sabia ler e escrever, eu trabalhei muito 
isto com eles. 'Se ele conseguiu, vocês também conseguem. Ele conseguiu 
um pouco antes, porque existe uma coisa que acontece que se chama 
amadurecimento. Ele amadureceu um pouco antes de vocês, e vocês estão 
amadurecendo. Cada uma ao seu tempo, e cada um de vocês tem 
condições de ler e escrever do jeito que o Luiz está escrevendo'. 

 
Pode-se observar que, ao lançar mão de mecanismos motivacionais que atuam 

como reforçadores para atingir seus objetivos, a educadora utiliza como metodologia 

de ensino a abordagem comportamental, em que o processo de ensinar e aprender 

é um arranjo e um planejamento de contingência e reforço sob os quais os alunos 

aprendem (MIZUKAMI, 1986). Revela-se aqui um pensamento simplificador e uma 

visão determinista das questões do sucesso e fracasso, enrijecendo suas ações e 

tratando as dificuldades de forma unilateral, não considerando o contexto ampliado. 

Isto pode ser observado quando ela aponta que as crianças que ainda não 

conseguiram atingir a meta ainda estão imaturas, como se não houvesse outros 

aspectos importantes para a aquisição do letramento e da alfabetização. 

A professora também incentiva diretamente os seus alunos: 
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O sucesso para mim depende muito do incentivo, da motivação que o 
professor dá em sala de aula, apesar dos poucos recursos que a gente tem 
para trabalhar no dia a dia. Eu procuro trabalhar e ter sempre uma fala de 
motivação, sempre de ‘você pode, você consegue’. 

 
Nestes dois momentos, fica evidente o reconhecimento da subjetividade dos 

alunos, cujo mundo interno ela procura influenciar positivamente para favorecer o 

desenvolvimento e crescimento pessoal. 

Na escola pública, a metodologia de ensino preconizada é o construtivismo, que 

propõe a psicogênese da escrita, de modo que a alfabetização requer um tempo 

maior para atingir o objetivo completo. Quando a professora foi questionada sobre 

as diferenças entre as faixas etárias que recebe no primeiro ano, que, no seu caso, 

variam entre seis e sete anos, revela perceber as diferenças e a necessidade de um 

olhar diferenciado. “Sim, estas que estão com sete estão mais “madurinhas”. Estas 

que estão com seis querem brincar mais, querem conversar mais, elas se desligam 

com mais facilidade, quando você está apresentando o conteúdo”. Desta maneira, 

ela indica perceber as diferenças entre seus alunos, mostrando novamente que 

reconhece a subjetividade inerente aos seus alunos e tenta adaptar suas ações para 

favorecer o processo educativo. 

De acordo com concepções piagetianas sobre o desenvolvimento cognitivo, as 

crianças entre os seis e sete anos têm capacidade de representação simbólica e 

conceitual, reconhecem reversibilidade dos fenômenos, é capaz de observar melhor 

o ponto de vista das outras pessoas e, gradualmente, adquire operações mentais 

mais complexas e aumentam sua capacidade de atenção, favorecendo o processo 

de aprendizagem. 

Para Freud, a criança entre seis e sete anos está no período de latência, 

caracterizado por um adormecimento dos impulsos sexuais e seu investimento 

libidinal estaria direcionado para outros fins, entre eles os escolares. Este seria o 

momento mais propício ao desenvolvimento intelectual, visto que a criança precisa 

sentir-se pertencente ao grupo social e, durante a latência, adquire condições para a 

empreendedora tarefa de inserção na escola, evidenciada por uma  maior 

capacidade de esperar, tolerar frustrações, empatia e aceitação de regras. Ainda 

segundo Freud, as crianças menores de cinco e seis anos de idade vivenciam um 

período de turbulência emocional e têm sentimentos ambivalentes pelo casal 

parental, sob intensa vivência edipiana, o que pode influenciar em seu processo de 

aprendizagem, por se mostrarem menos estáveis emocionalmente e terem mais 
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dificuldade  em  sublimar,  canalizar  para  outros  fins  (escolares)  seus  impulsos 

sexuais. 

Isto foi apontado pela professora quando ressaltou que as crianças menores têm 

menor maturidade emocional e cognitiva, têm mais necessidade de brincar e não 

conseguem direcionar sua atenção mais fluidamente para as atividades curriculares, 

ao passo que seus alunos de sete anos demonstram maior responsabilidade com 

compromisso educativo, conversando e brincando menos que as outras. 

No documento que contempla "Orientações para pais de crianças ingressantes 

do primeiro ano do Ensino Fundamental de nove anos" (BRASIL, 2006), afirma-se 

que o ingresso das crianças com seis anos de idade é uma medida administrativa e 

que é preciso respeitar as características etárias, sociais, psicológicas e cognitivas 

das mesmas no desenvolvimento da aprendizagem. Este e outros documentos 

oficiais enfatizam, com clareza, que este novo primeiro ano não é a antiga primeira 

série e que não se pode despejar um excesso de conteúdos nas crianças 

ingressantes. 

Essas novas diretrizes devem ser conciliadas com o perfil das crianças, não 

acelerando processos, nem as frustrando no início da vida escolar. Para tanto, os 

professores precisam ter conhecimentos acerca do desenvolvimento infantil e 

sensibilidade para identificar problemas do processo de aprendizagem,  quando 

estes ocorrem, isso é consenso entre os autores da área. 

A professora em questão disse que procura a causa das dificuldades de seus 

alunos, diferenciando o que nomeou como causas biológicas ou mentais de 

questões de indisciplina que possam influenciar no rendimento dos alunos: “E, se 

não tem nenhuma causa, se eu posso assim dizer patológica ou mental, ele não 

pode perder por indisciplina, por falta”. E convoca a família para participar do 

processo de aprendizagem de seus filhos. Neste sentido, ela atua em consonância 

com as pesquisas vigentes que recomendam não se centrar o sucesso/fracasso 

escolar na vitimização da criança, da família ou do professor, pois enrijece a visão 

do problema e torna-se um empecilho na busca de propostas que possam 

transformar a instituição escolar e o fazer pedagógico. 

No final da entrevista, a professora enfatizou o receio que possui da 

culpabilização do professor e da própria criança pelo fracasso escolar: 
 

Assim, às vezes me preocupa, que às vezes, as coisas que a gente lê, é 
que a culpa é do professor, enfatiza a culpa do professor, que não está 
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condizente, não está conseguindo. Eu fico pensando se a escola pública 
existe até hoje, é porque ela funciona. E a gente vê muita gente com 
capacidade aí. Muita gente que está no mercado de trabalho e saiu da 
escola pública. 

 
Este trecho apresenta afinidades com uma pesquisa realizada por Collares, 

Moysés (2010), com professores e diretores da rede pública e que visava atribuir 

causas para o fracasso escolar. Na visão dos diretores, os professores eram 

responsáveis pelo mau rendimento escolar de seus alunos, por incompetência e 

ineficiência de sua prática pedagógica. Entretanto, os professores entrevistados 

reconhecem o papel do professor no processo de ensino-aprendizagem, mas não 

identificavam suas próprias dificuldades. Na pesquisa, muitos professores alegavam 

outras questões que interferiam neste processo, entre elas a formação precária, os 

salários baixos  e a falta de materiais, que poderiam contribuir para o fracasso 

escolar. 
 

 
6.1.2 Professora	II�

 
 

A educadora tem mais de trinta anos de experiência em docência, iniciou sua 

carreira na rede privada de ensino e atua em escolas públicas há onze anos. 

Durante a entrevista, enfatizou sua preocupação com a formação e relatou que, 

atualmente, faz pós-graduação em neuroeducação, com o objetivo de melhorar sua 

prática em sala de aula. 

Primeiramente, ao ser questionada sobre o que considerava como sucesso 

escolar no primeiro ano do ensino fundamental aponta: 
 

Vamos falar primeiro da parte positiva. Estou dizendo assim da rede 
pública. Porque eu já sou professora há mais de trinta anos. Eu lecionei há 
mais de vinte anos no particular e leciono no Estado há mais de 11 anos. 
[...] Muitas vezes, as crianças chegam a até, muitas vezes, com cinco anos, 
alguns com seis. Mas, a maioria completa sete anos durante o ano, mas 
ainda algumas crianças vão completar sete anos no ano que vem. Eu vejo 
uma parte positiva para estas crianças porque, elas já vêm antes. Assim, 
não é que estou criticando as EMEIs e nem as creches, mas para eles é um 
lucro. Por isto, que estamos lutamos, por conta dos primeiros anos, eles 
vêm para primeiro ano, que seria um pré. Eles não vêm com um 
comprometimento, com aquela responsabilidade com escola. No início do 
ano eles gostam muito de brincar.[...] 

 
Complementa sua fala destacando a falta de infraestrutura das escolas da rede 

pública que interfere na obtenção do sucesso: 
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Mas, existe um outro lado, que é estrutura que esta idade precisa, física. 
Tinha um problema sério de carteira, no início elas não eram nem 
adaptadas para esta idade. Agora não; nós temos o material apropriado. 
Melhorou muito a parte do material, o governo tem investido muito no 
material. Trabalhamos muito com parlendas, com historinhas, com contos. 
Com as letras dos nomes deles e existe muita coisa prática da vivência 
deles e no início faltavam muitas coisas, jogos; o governo manda muitos 
jogos agora, gibis. Mas a escola ainda não está preparada. Não tem um 
parque, fazemos tudo adaptado. 

 
No discurso da educadora, salienta-se que as mudanças implantadas 

oficialmente em 2008 auxiliam no sucesso. Pois, segundo ela, a meta do governo é 

a de que as crianças estejam alfabetizadas aos oitos anos. No primeiro ano, 

estariam adquirindo bagagem e, no segundo ano, finalizando o processo de 

alfabetização. Ressalta, ainda, que as crianças dessa faixa etária precisam brincar e 

têm menor comprometimento com a aprendizagem. 

Este apontamento da educadora está em consonância com a literatura 

especializada sobre o tema e com os documentos oficiais, que preconizam que a 

alfabetização ocorra ao longo de um ciclo de três anos ou até os oitos anos 

completos da criança. 

Nesse cenário, Savéli (2008) destaca que essa ampliação prevê o princípio de 

inclusão, por favorecer que as crianças de classes populares ingressem mais 

precocemente no sistema educacional, igualando, de certo modo, ao que já ocorre 

com as crianças de classes mais abastadas, permitindo às crianças das classes 

mais carentes uma familiarização com um universo cultural mais amplo e melhores 

condições para o aprendizado, mais especificamente, a leitura e a escrita, conforme 

é salientado pela educadora que atua na rede pública e tem uma percepção positiva 

da mudança por acreditar que a mudança favoreça seus alunos. 

A educadora demonstra observância das necessidades das crianças nessa faixa 

etária. Portella e Hickel (2010) mostraram que há necessidade de uma compreensão 

mais apurada sobre o desenvolvimento emocional e cognitivo das crianças no 

processo de aprendizagem e, como enfatiza a educadora, essas crianças têm 

necessidade em brincar e o despertar para alfabetização ocorre de forma gradual. 

Entretanto, ela menciona que o ambiente (a estrutura física), a disponibilidade de 

materiais e os recursos pedagógicos são insuficientes em sua realidade e interferem 

negativamente nesse processo. 

De acordo com Moreno e Paschoal (2009), a proposta de ampliação do ensino 

fundamental  para  nove  anos  recomenda  a  promoção  de  ações  práticas  que 
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envolvem mudanças estruturais na escola básica, na formação do docente e no 

currículo das séries subsequentes de escolarização. Aos seis anos de idade, a 

criança está em pleno desenvolvimento de suas capacidades físicas, cognitivas e 

sociais, precisando encontrar um ambiente que favoreça a aquisição de 

conhecimento adequado. 

Savéli (2008) também ressalta a necessidade de realizar um tratamento no 

aspecto administrativo para a efetividade da ampliação do ensino de nove anos, 

cobrando das secretarias de educação um maior investimento na formação dos 

professores da educação básica, na organização, na adequação e ampliação dos 

espaços físicos; além disso, é importante a melhoria nas condições de trabalho dos 

professores e no número de alunos por sala. 

Sobre a importância da formação docente, a professora comenta: 
 

 
E, para o professor, nós temos o curso “Ler e Escrever”. Nós estamos 
dentro deste projeto e toda professora de primeiro ano não tem como deixar 
de fazer. Mas eu acho que também tem que ter um interesse da professora, 
do professor. Não ficar só preso com o que a escola oferece 

 
Neste trecho, a professora reconhece o esforço do governo, mas revela um dado 

interessante que remete à subjetividade do professor. A subjetividade particulariza 

os seres humanos por meio de suas características psicológicas, físicas, seu 

comportamento e sua autonomia, isto tudo faz com que seja impelido a executar 

ações (DIAS, 2008; PETRAGLIA, 1999). A professora menciona que há necessidade 

de interesse e esforço do professor para melhorar sua prática educativa. 

Corrobora-se com Altarugio e Villani (2010), que destacam que no cotidiano em 

sala de aula, muitas vezes, surgem entraves para os professores e exigem do 

docente uma prática reflexiva, alinhada à necessidade permanente de formação. 

O fragmento a seguir também evidencia a preocupação da professora com a sua 

própria formação: “Eu particularmente faço uma pós-graduação. Em neuroeducação. 

Eu já estou me formando já no final do ano. Depois da minha pós houve uma 

mudança de meu olhar perante meus alunos.” 

Outro aspecto observado nesta fala da professora, além da ênfase que a mesma 

acentua sobre a formação continuada, é a interferência do processo de projeção- 

identificação-transferência, denominado por Morin (2010) de Complexos 

Imaginários. A educadora projeta seus anseios como educadora e transfere estados 

psíquicos subjetivos para o exterior, buscando novas possibilidades de atuação com 
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seus alunos, inclusive comentando que tem o hábito de atender os alunos com 

dificuldade aos sábados, sem ônus para a instituição. Por identificação, enquanto 

educadora, permite-se lançar mão de novos objetivos e aspirações, como salienta 

em seu trabalho com neuroeducação. 

A educadora denota perceber as diferenças entre as faixas etárias das crianças 

acompanhadas por ela, conforme enfatiza o trecho a seguir sobre as crianças mais 

novas: 
 

Eu percebo mais a imaturidade. Bem mais imaturas, tanto do lado cognitivo, 
como emocional. Talvez até mais o emocional. Elas brincam mais, elas 
pedem mais brincadeiras. Elas se cansam mais. Não existe uma atenção 
mais direcionada. O foco de atenção dela é muito curto. O foco de atenção, 
ela não fica muito tempo presa, logo ela dispersa. E se fizer uma 
comparação com meus alunos de cinco anos, de como eles chegaram e 
como ela estão hoje,teve o progresso. 

 
Tal ideia está em concordância com as concepções piagetianas que enfatizam 

que, nas crianças menores, há predomínio do pensamento sincrético, a onipotência, 

o pensamento mágico e a falta de capacidade empática. 

A criança ingressante no primeiro ano do ensino fundamental, entre cinco, seis e 

sete anos, está passando por significativas mudanças no desenvolvimento, sendo 

um processo ativo e gradual; é possível, assim, identificar diferenças dentro dos 

próprios estágios, principalmente entre os extremos das idades, o que deve ser 

considerado pelos educadores no processo de aprendizagem. Macedo (1994) 

amplia essa ideia, destacando que as crianças deste período necessitam realizar 

muitas atividades com seus pares, ou em grupos maiores, coordenadas ou não pelo 

professor, de maneira tal que possam, entre si, brincar, falar, discutir, resolver 

problemas práticos. 

A capacidade atencional foi outro aspecto ressaltado pela professora que, 

segundo ela, sofre alteração conforme a idade da criança. A literatura aponta que a 

capacidade tende a aumentar com o passar dos anos e, gradativamente, a criança 

vai adquirindo mais condições de focar e manter a concentração. Contudo, o 

desenvolvimento emocional também guarda uma proximidade com esta questão, 

pois as crianças menores estão em meio a um turbilhão de sentimentos intensos sob 

a égide da vivência edipiana, em pleno processo de identificação com o casal 

parental e, em razão a tais circunstâncias, segundo Freud (1905), estão menos 

aptas à escolarização; por isso, seria preciso seguir o curso de seu desenvolvimento 
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e  adentrar  ao  período  de  latência,  aos  sete anos,  para  que  efetive  sua 

disponibilidade psíquica para a aquisição de conhecimento formal. 

Ao final da entrevista, a educadora solicita discorrer sobre a interferência da 

família no processo de aprendizagem: 
 

Será que a gente pode falar de família? Sabe, tem família bem mais 
comprometida. Não é só a escola; a família proporciona leitura, interesse. 
Eu digo isto na reunião de pais, que a criança nesta faixa etária tem que 
chamar muito atenção dela. As mães também têm que se interessar por 
elas. Em leitura, aqui nosso bairro tem uma praça e lá tem uma loja da 
Goodyear, onde distribuem livros e dou esta dica para mães e muitas vão. 
Ele tem um projeto social muito bom. Os livros são voltados para a 
realidade deles. Os livros falam de reciclagem, diferença social, de bullying. 
Eu falo para mães “não precisam comprar, eles dão”. Então isto tudo ajuda 
muito. Um ambiente alfabetizador, que oriente e mostre. Numa casa que 
ninguém lê, que interesse esta criança vai ter? A gente desperta aqui, mas 
eles não moram aqui, eles não ficam aqui o tempo todo. Se a família achar 
que vem aqui só brincar, tem criança que tem problema aqui de 
assiduidade. Tudo isto é o conjunto, não é só uma coisa. Eu não posso 
dizer que é só assiduidade que atrapalha, uma criança que não vem com 
tanta regularidade, ela perde o sentido, quando ela chega, ela fica bem 
perdida. 

 
Esse depoimento entra em conformidade com Chechia e Andrade (2005), que 

destacam o papel fundamental dos pais, os quais não devem apenas estar 

presentes, mas precisam também assumir um papel ativo no cotidiano escolar dos 

filhos. A professora denota dificuldade em conscientizar os pais da importância do 

processo de aprendizagem, evidenciando mais uma vez sua subjetividade. 

Arroyo (2000) e Carvalho (2000) afirmam também que o desempenho escolar 

tem uma relação de proximidade entre a família e a escola, enfatizando que o 

envolvimento dos pais na vida escolar dos filhos é algo determinante para o sucesso 

ou insucesso do aprendizado. A professora menciona que a assuidade interfere 

muito no desempenho e no sucesso dos alunos, ela busca motivar aos pais e 

estreitar a relação com os mesmos. 
 

 
6.1.3 Professora	III�

 
 

A professora entrevistada leciona há seis anos na rede privada, ainda no antigo 

pré-escolar e tem formação de psicologia e magistério. Incialmente, ao ser 

questionada sobre o sucesso escolar, relata: 
 

Segundo o que nós trabalhamos, com sucesso escolar no primeiro ano, 
seria sair alfabetizado. Aqui nós optamos no primeiro ano permanecer ainda 
nesta unidade de educação infantil para não deixar de lado o brincar. Então, 
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isto para gente é importante. Por isto, nós estamos neste prédio da 
Educação Infantil, mesmo sendo do ensino fundamental I, nós tentamos 
participar de tudo que a educação infantil participa. Não tem sucesso 
escolar, se não tiver a parte da criança também. O conteúdo é longo, é 
extenso, com esta nova Lei prejudicou bastante, porque o amadurecimento 
não acontece tão cedo assim. Muitas crianças estão iniciando de cinco para 
seis anos ainda, é segundo a lei. O sucesso escolar para mim seria melhor 
se eles estivessem como antigamente. 

 
A opinião da professora entrevistada permite também realizar uma reflexão com 

os achados de Savéli (2008), que destaca que a ampliação do ensino para nove 

anos prevê o princípio de inclusão, por favorecer que as crianças de classes 

populares ingressem mais precocemente no sistema educacional, diferentemente do 

que já ocorre com as crianças de classes mais favorecidas, que têm garantida sua 

inserção mais cedo na escola. A antecipação de ingresso acaba por favorecer as 

crianças oriundas da escola pública, pois, na escola privada, pode ocorrer aos cinco 

anos e meio. A literatura especializada não aponta evidências claras de diferenças 

no processo de ensino-aprendizagem ofertado nas escolas privadas e nas públicas, 

a legislação que as regem seja a mesma. Na prática algumas escolas tratam o 

primeiro ano como a antiga primeira série, enquanto outras o tratam como o último 

estágio da educação infantil. 

Neste sentido, a professora sugere que a escola que atua não está em 

conformidade com a Lei 11274, no parecer homologado CNE/CEB Nº: 4/2008, de 

Murílio de Avellar Hingel e reforçado mais recentemente no Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa, de 4 de julho de 2013, que preconiza que a 

alfabetização ocorra em um ciclo de três anos e que seja concluída até os oito anos 

da criança. Entretanto, é importante salientar que a legislação, a princípio, não foi 

muito clara e os primeiros documentos, segundo Rapoport (2009), apontavam que a 

alfabetização se daria no primeiro e no segundo ano. 

Moreno e Paschoal (2009) salientam que alguns estabelecimentos de ensino, a 

fim de implantarem a proposta do ensino de nove anos, contribuem para o fracasso 

escolar da criança no início da escolarização, pois promovem uma aceleração da 

alfabetização, pelo excesso de conteúdos ministrados e pela cobrança sistemática 

de atitudes e comportamentos mais maduros por parte da criança. 

Há uma recomendação, presente nos documentos oficiais, sobre o processo 

adaptativo para ingresso dessas crianças. Entretanto, têm sido observadas algumas 

discrepâncias na interpretação da lei por estabelecimentos de ensino. Na escola da 
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professora III, por exemplo, as crianças são inseridas no primeiro ano a partir de 

cinco anos e meio e são adiantadas em seu processo de aprendizagem. 

Entretanto, a professora destaca em seu discurso que houve uma preocupação 

por parte da escola em manter o brincar e o espaço lúdico, mas, segundo a mesma, 

houve, restringindo esse aspecto, a aceleração de conteúdos e a diminuição do 

tempo para atingir a meta de alfabetização. 

Ainda sobre a percepção da professora sobre a ampliação do ensino de nove 

anos. 
 

Eu particularmente acho que não  foi boa esta mudança. Contando  do 
amadurecimento. Você pode me dizer, hoje as crianças estão 
amadurecendo mais cedo. Eu te digo para algumas coisas, elas estão 
amadurecendo para outras não. Eu acredito que com sete anos fluía 
melhor. Mudou, mudou e não mudou nada. Eles adiantaram as crianças. Eu 
acredito que se tem o ensino de nove anos tem algo que teria de ter a mais. 
Não abaixar para alfabetizar mais cedo, para quê? 

 
Esse questionamento permite um diálogo com algumas considerações da 

literatura atual sobre a ampliação do ensino de nove anos, que enfatizam a 

necessidade de promover a qualidade no atendimento, além de evitar estresse 

demasiado para os alunos, que poderia impactar negativamente o processo de 

ensino-aprendizagem e, principalmente, reforçar a necessidade de se considerar os 

atributos do desenvolvimento emocional e cognitivo (PORTELLA, HICKEL, 2010; 

RAPOPORT et al., 2008; SANTOS, VIEIRA, 2006). 

Nesse trecho, a professora também remete à concepção atual de criança 

postulada por Postman (1999) e Lajonquière (2003), que frisam que a infância, nos 

moldes modernos, está desaparecendo. Cada vez mais as crianças são convidadas 

a pular etapas no desenvolvimento, acelerando seus ciclos de desenvolvimento, 

estimuladas a competir e a adentrar ao mundo adulto precocemente. 

A professora ressalta que a criança que apresenta alguma dificuldade no início 

deste processo pode até chegar ao terceiro ano, mas não conseguirá avançar, 

prejudicando a sua trajetória acadêmica. 

Em outro momento, professora que dialoga com as postulações de Edgar Morin 

que evidenciam a necessidade de alinhar a oferta de conhecimentos pertinentes na 

Educação: “Depende muito também do interesse da criança, de como é trabalhado 

em casa, dessa ligação escola e casa, de todos os estímulos que eles recebem, 

acontece bastante e interfere bastante.” 
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As crianças, ao iniciarem seu processo educacional formal, deveriam ser 

convidadas a fazer uma espécie de articulação de saberes, valorizando o que elas 

trazem em sua bagagem particular, produto de suas raízes culturais e familiares, 

integrando com o novo, sem perder de vista a construção de sua identidade. Neste 

sentido, a professora reforça a ideia de que a aquisição de conhecimento necessita 

da atribuição de um significado pela criança e que esta estabelece uma relação com 

o seu cotidiano, meio social e biológico. 

A educadora observa e considera as diferenças entre as faixas etárias, 

reconhecendo que a diversidade pode ser um obstáculo para atingir os resultados 

esperados. Procura ter um olhar diferenciado para cada criança, buscando atraí-las 

para o processo de aquisição de conhecimento. 
 

Tenho crianças com todas as idades. Eu costumo pegar uma turminha de 
cinco para seis anos. Até junho e maio eles estão completando seis anos. 
Mas também tem aquela turma que já fez seis anos, que ficou retida porque 
faz seis anos depois da brecha da Lei, se eu não me engano, até junho. 
Mas, tem as crianças que fazem depois, agosto, setembro. Eles ficaram 
retidos esperando completar seis anos. E completam sete anos. As 
diferenças que percebo, é principalmente para pré-disposição para as 
lições, vontade de querer muito, interesse. [...] Para estas crianças acaba 
sendo um tempo de atenção reduzido, porque está focado ainda no brincar. 

 
Assim, a professora reconhece a subjetividade de cada aluno, com 

características individuais, e procura atuar de maneira específica com cada criança. 

Ainda sobre a idade de entrada das crianças, temos que o documento oficial do 

MEC (BRASIL, 2006) não define com clareza a idade mínima de ingresso. E, com 

isso, crianças de fases de desenvolvimento cognitivo e emocional diferentes, entre 

cinco anos e meio e sete anos, são compelidas a atingir as mesmas metas, sem 

considerar as diferenças entre as faixas etárias e a singularidade de cada criança, o 

que pode levar a uma espécie de “patologização” da normalidade. 

Para a complexidade, o processo de conhecimento inclui a afetividade, este 

olhar diferenciado para sujeito e sua singularidade, que assume um papel 

preponderante para o estabelecimento das relações interpessoais e que potencializa 

a assimilação de conteúdos e a construção de saberes. 

Todavia, nesta escola, após a implantação da Lei 11274, a professora relata que 

as crianças menores têm mais dificuldades em se adaptar aos conteúdos, às 

exigências, aos colegas e ao espaço. Esses aspectos reforçam a ideia de que as 

crianças, nestas condições, sofrem mais por não atingirem as metas impostas, o que 

pode marcar seu futuro acadêmico, como é salientado no fragmento a seguir: 
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Eu sinto dificuldade nesta parte de atenção de predisposição para você 
olhar, tempo de ficar parado, e o interesse nesse sentido. Olha, não é só 
vinte minutinhos que você vai levar para fazer uma lição. Eu preciso desta 
predisposição um tempo maior, de você ter concentração. O que interfere 
muito, que não tem a ver com idade, é o que é trabalhado em casa. A 
atenção que tem em casa ou não tem e isto acaba mexendo bastante com 
eles. Em suma, nesta questão de idade é mais ou menos isso: atenção, 
concentração, amadurecimento para captar certas coisas, para entender 
certas coisas. 

 
A capacidade atencional aumenta com a idade cronológica, as crianças menores 

apresentam uma redução natural quando comparadas às maiores, o que seria 

absolutamente aceito em um contexto que levasse em consideração essa 

diversidade e que alinhasse as práticas educacionais ao sujeito em sua 

singularidade. A educadora, talvez por ser formada em psicologia, indica ter uma 

boa percepção das nuances do desenvolvimento infantil. Porém, revela sentir-se 

menos capacitada para lidar com este aspecto no cotidiano de sala de aula. 

De acordo com Rapoport (2009), os professores do primeiro ano do ensino 

fundamental precisam ter conhecimentos sobre o desenvolvimento infantil e 

sensibilidade para perceber quando a criança apresenta algum tipo de dificuldade e, 

para tanto, se faz necessário a efetiva comunicação com as famílias. Mas o que a 

educadora deixa transparecer é a sua própria inabilidade em equacionar esta 

questão. Neste ponto, assinala-se a subjetividade da professora, em seu 

desenvolvimento como sujeito e a influência do passado que interfere no agora do 

presente de modo singular. Percebe-se também o processo de projeção- 

identificação-transferência: ela projeta seus estados subjetivos, seus medos, 

aspirações e necessidades na experiência como educadora, o que parece estar 

interferindo em seus resultados e na percepção de que tem da mudança para o 

ensino de nove anos. 

Vale a pena ressaltar que esta escola tem como metodologia de ensino o sócio- 

construtivismo-interacionista, como a mesma define: 
 

Porque nós trabalhamos, digamos, sócio-construtivista interacionista. 
Digamos assim: trabalhamos com o tradicional, só que incutindo o lúdico, os 
jogos, livros. Então, não fica só no conteudista, que eu digo é cópia de 
caderno. Então, nesta parte eu acho que era melhor o amadurecimento. 

 
De acordo com Mizukami (1986), essas metodologias de ensino alinham o 

conhecimento por meio da integração com seu contexto e sua historicidade. A ação 

educativa é mais ampla e não se restringe às situações formais de ensino- 

aprendizagem, que, por sua vez, é validada pela reflexão ou conscientização do 
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homem sobre o seu ambiente, sendo ele sujeito da sua educação. Embora na 

escola não haja avaliação formal das crianças, é atribuído um conceito, suficiente ou 

insuficiente, e a criança necessariamente deve estar alfabetizada ao final do primeiro 

ano, a despeito da idade de ingresso, diferentemente do que é preconizado pelo 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que recomenda que o processo 

de alfabetização seja realizado ao longo de um ciclo de três anos. 

Neste trecho, pode-se identificar uma dialogia, que une duas noções que deviam 

excluir-se reciprocamente, mas são indissociáveis em uma mesma realidade 

(MORIN, 2007a). Primeiramente, conta que sua escola tem a meta da alfabetização 

no primeiro ano e o sucesso é atribuído a esse aspecto. Na sequência, alude que a 

mesma adota, como metodologia de ensino, uma abordagem que prima pela 

aquisição da escrita por meio da construção de um significado e, portanto, a 

alfabetização pode necessitar de um tempo maior para ocorrer. Assim, coexistem 

duas lógicas que são antagônicas e, ao mesmo tempo, parecem ser 

complementares na realidade desta escola. 

A professora comenta que a participação e o interesse da família são muito 

importantes para o sucesso escolar da criança, procurando, em suas reuniões, 

incentivar a participação dos pais no processo de ensino-aprendizagem, 

concordando com Chechia e Andrade (2005), que enfatizam a relevância do apoio 

dos pais na vida escolar dos filhos. 

A professora finaliza a entrevista enfatizando sua percepção sobre a 

participação do professor no sucesso escolar. 
 

Eu acho que sucesso da vida escolar depende também de um olhar dos 
professores. Não só do conteúdo que você tem que fazer no sentido de 
educação de leis e no sentido de professores também. [...] eu tenho que vai 
fazer de um jeito, tem que tentar incluir para ter o sucesso, seria mais ou 
menos isto. 

 
De acordo com Martini e Del Prette (2002), o professor exerce um papel 

preponderante na qualidade das relações aluno-professor, como um dos principais 

fatores de influência sobre a aprendizagem e a efetivação da prática pedagógica 

bem sucedida. O professor deve estar atento à sua formação individual; a escola 

deve rever seu papel social e de organização de currículo, favorecendo o sucesso 

escolar e o desenvolvimento de métodos de ensino-aprendizagem adequados a 

alunos com sucesso e insucesso. 
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6.1.4 Professora	IV�
 
 

A professora entrevistada leciona há quatro anos no primeiro ano do Ensino 

Fundamental e possui formação em pedagogia. É importante salientar que a 

entrevista transcorreu na presença da coordenadora pedagógica da escola, 

exigência que não foi passível de negociação. Portanto, a análise deste material 

considerou tal variável de interferência. 

Inicialmente, ao ser indagada sobre o que considera como sucesso escolar do 

primeiro ano do ensino fundamental, a educadora ressalta: 
 

O nosso material didático favorece para o aluno atingir o sucesso escolar. 
Eu acho que já estamos mandando alunos já alfabetizados para o segundo 
ano. Eu, Talita, e a minha escola não temos isto como uma regra, a 
alfabetização. É trabalhado sim, para ele estar lendo e escrevendo, mas 
palavras curtas. Mas, eu nenhum momento, vou inserir um texto longo. Do 
nosso objetivo que é um pré-alfabetização o sucesso acontece. Eu acho 
que cada ano que passa, eu tenho mais alunos prontos para o segundo 
ano. Nós trabalhamos com o sistema Anglo, método tradicional, com 
famílias de palavras. A criança que tem sucesso é aquela que consegue 
formar palavras e frases curtas, já conseguem identificar palavras em 
textos, mas não uma leitura corrida. 

 
Neste trecho, é identificado que a escola está em conformidade com as 

diretrizes dos documentos oficiais que preconizam que a alfabetização não deve 

efetivar-se ao fim do primeiro ano, mas, que ela ocorra de forma gradual até que a 

criança complete oito anos de idade. 

O fato de a professora elogiar o material didático da escola possivelmente está 

associado à presença da coordenadora pedagógica. 

A educadora aponta sua percepção do ensino de nove anos: 
 

 
Eu acho, em relação aqui, só mudou a nomenclatura. Tipo: antes era o pré 
II e agora é o primeiro ano. A palavra primeiro ano, às vezes, pesa muito 
para o pai. Existe uma cobrança em cima da gente. “Meu filho vai para o 
segundo ano e não sabe ler”. Eles muitas vezes esquecem que o segundo 
ano nada mais é do que a antiga primeira série. Mas, eu como professora 
acho que o que mudou foi à nomenclatura, os trabalhos a gente vai 
modificando com o decorrer do ano. Eu acho que o que mudou  foi a 
nomenclatura, não acho que tenha um peso maior o nome primeiro ano. Isto 
é para família, que uma maior dificuldade para entender esta mudança. É 
muita ansiedade do pai e atrapalha muito. O pai diz: “tá acabando o ano e 
ele não sabe nem ler”. Ele tem muito esta ansiedade da leitura, eles acham 
que ele deve sair daqui lendo e escrevendo. Acho que esta ansiedade é por 
parte do pai e não da escola. 

 
A mudança, segundo a literatura especializada, não visava apenas transferir 

para as crianças de seis anos os conteúdos e atividades da tradicional primeira 
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série, mas propunha conceber uma nova estrutura de organização dos conteúdos, 

respeitando-se o perfil dos alunos e não acelerando os processos de ensino- 

aprendizagem. Como a educadora enfatiza: “Eu acho que o que mudou foi a 

nomenclatura”. 

Para Rapoport (2009), o contexto de mudança deve considerar as 

particularidades da criança de seis anos, e o ingresso deve exigir uma atenção 

maior das necessidades emocionais, viabilizando, assim, o sucesso escolar. 

A educadora salienta a dificuldade de compreensão dos pais acerca da 

mudança. Segundo Rapoport (2009), houve muita confusão nos momentos iniciais 

da implantação da lei. A autora acentua que o processo de escolarização e a 

alfabetização gera muita ansiedade nos pais. Vale ressaltar que coexistem várias 

representações sociais sobre estes aspectos, muitas vezes influenciadas por 

experiências prévias dos próprios processos de alfabetização dos pais, o que 

incrementa as incertezas e desencadeia cobranças excessivas das crianças e das 

escolas. 

No trecho a seguir, revela-se a percepção da educadora sobre as diferenças 

entre as faixas etárias atendidas no primeiro ano: 
 

Eu tenho alunos que ingressam com cinco anos e meio e completam seis 
até junho, como seis e sete anos. Muitos alunos vão fazer sete neste final 
de semestre e no começo do ano que vem. Eu acho que não é uma regra, 
às vezes, sim. Você fala quanta dificuldade tem este aluno, aí você vai lá no 
histórico dele e vê que ele é muito novinho. E, às vezes, aquele novinho te 
surpreende. Então, eu acho que não é uma regra, depende da maturidade 
da criança. Não porque ele tem cinco anos e meio e outro seis completos vá 
melhor que ele, isso não é uma regra não. A idade para mim não influencia, 
a gente se surpreende muito neste sentido. 

 
Neste ponto da entrevista, observa-se, a princípio, que a educadora não 

considera a diferença entre as idades assistidas por ela, em contraponto com os 

achados da literatura tanto sobre desenvolvimento infantil e a especializada sobre a 

ampliação para o ensino de nove anos. 

De acordo com Portella e Hickel (2010), Rapoport et al.(2008) e Santos e Vieira 

(2006), é importante considerar as diferenças entre as faixas etárias e promover um 

manejo adequado desse processo para que não haja prejuízo na aprendizagem; é 

preciso, principalmente, considerar os atributos do desenvolvimento emocional e 

cognitivo. 

Pode-se identificar uma dialogia na fala da educadora por coexistir duas noções 

aparentemente antagônicas, por enfatizar que não observa diferenças nas crianças 
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de idades distintas e, ao mesmo tempo, apontar que os mais novos têm menor 

ajustamento e que, às vezes, se surpreende com o desempenho de seus alunos. De 

certa forma, estas duas noções contrárias parecem se complementar no 

entendimento da mesma sobre este aspecto. 

Outro ponto interessante frisado pela professora refere-se à participação da 

família e o interesse da mesma contribui para o sucesso escolar da criança. Salienta 

ainda que, em sua prática educativa, tem o hábito de incentivar a participação dos 

pais no processo de ensino-aprendizagem, corroborando com os apontamentos de 

Chechia e Andrade (2005), que apontam a influência positiva do apoio dos pais; sua 

atitude também está em consonância com os achados de Arroyo (2000) e Carvalho 

(2005), que são unânimes em afirmar que o desempenho escolar guarda  uma 

relação de proximidade entre a família e a escola, enfatizando que o envolvimento 

dos pais na vida escolar dos filhos é algo determinante para o sucesso ou o 

insucesso. 

Vale ressaltar que esta entrevista, embora, tenha trazido algumas contribuições, 

tem sua confiabilidade prejudicada por ter sido realizada na frente da coordenadora 

da escola, o que, de certa forma, pode ter coibido as associações da educadora. 

Além disso, ocorreu em um curto período tempo de tempo (apenas 15 minutos). É 

oportuno frisar que, nas tratativas que antecederam a mesma, a questão da 

disponibilidade do entrevistado conversar individualmente com a pesquisadora foi 

destacada. Entretanto, na hora da realização na instituição, a entrevista transcorreu 

na sala da coordenação, e a coordenadora foi refratária à saída da docente, 

mantendo-se o tempo todo observando a entrevista. 
 

 
6.1.5 Professor	V�

 
 

A professora tem experiência em docência desde 1986. Sua formação 

acadêmica teve início no magistério e, posteriormente, cursou pedagogia, além de 

vários cursos de extensão feitos com o objetivo de aperfeiçoar sua prática; destaca 

ainda que sempre trabalhou com alfabetização. 

A professora enfatiza muito a importância da formação do docente, que faz 

diferença no processo de aprendizagem, como o trecho a seguir demonstra: 
 

Então, é tudo para que a pessoa possa tenha mais competência e possa 
realmente fazer um trabalho dentro do que pede, são muitas coisas. Você 
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precisa ter muito conhecimento, tolerância, leveza em tudo que você faz 
sutileza no que você faz. Muito carinho, como você trabalha. Tolerância é, 
assim, a palavra chave para você poder estar envolvendo a criança com 
letras, com este conhecimento que é tão difícil, a chave do conhecimento do 
mundo que é escrita e a leitura para que esse trabalho você possa 
desenvolver com competência é necessário muito saber, a fonte do saber, a 
formação, se você não tiver uma boa formação. Você, realmente, não vai 
formar bem um indivíduo. Como você vai formar um indivíduo para ser um 
sujeito da sua própria história se você não tem esse conhecimento e esta 
competência? Ensinar ser um leitor, ter prazer no que faz saber que tudo 
isso que você está ensinando para ele é para sua formação no futuro. 
Porque é do nosso conhecimento que a criança (toda a competência dela 
no futuro) vai depender do primeiro ano de vida dela, da pré-escola que é 
uma continuidade e tem que ser bem feito. 

 
Altarugio e Villani (2010) destacam que, no cotidiano em sala de aula, muitas 

vezes surgem dificuldades para os professores quanto ao manejo das variáveis 

complexas que geram demandas que vão além dos conhecimentos universitários, 

das técnicas e métodos de ensino, e exigem do docente uma prática reflexiva, 

alinhada à necessidade permanente de formação. 

A professora recorre aos seus recursos internos; por ser educadora e “formadora 

de sujeitos da sua própria história”(sic), traz consigo suas crenças, experiências 

pessoais e modelos incorporados ao longo de sua própria formação e de sua 

caminhada como profissional. Ela ressalta a importância de o professor se 

preocupar com a sua formação e o ajustamento de sua prática para esta população 

para um bom exercício de trabalho. 

Inicialmente, ao ser questionada sobre o que ela considerava sucesso escolar 

no primeiro ano do ensino fundamental, aponta que: 
 

Bom, em primeiro lugar, a escola teria a estrutura para receber de crianças 
de seis, cinco anos e meio. Eu recebi crianças de seis anos e meio, porque 
eles vêm da pré-escola, a escola tem que ter cuidado e o professor tem que 
ter mais cuidado ainda, porque (pausa) é trabalho de criança que você pede 
para escrever uma letra um número e ela faz do lado contrário, espelhando. 
Você fica pensando, olha aí! É lateralidade, tempo e espaço, tudo isso você 
tem que respeitar e ajudando. 

 
Neste primeiro momento, a professora atribui o sucesso às condições 

ambientais, à estrutura da escola e à necessidade do professor estar atento às 

particularidades dos alunos. Em concordância com os apontamentos de Savéli 

(2008) e Gorni (2007), que apontam que a inclusão de crianças mais novas na 

escola exige um tratamento diferencial no aspecto administrativo, cobrando das 

secretarias de educação na organização, adequação e ampliação dos espaços 

físicos, além da melhoria nas condições de trabalho dos professores e no número de 
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alunos por sala; é preciso que esta ampliação para ensino de nove anos não seja 

apenas estrutural, com uma simples antecipação da idade de ingresso escolar, o 

que poderia significar uma supressão futura de uma etapa que era, antes da 

mudança, realizada na educação infantil. 

Revela-se ainda a necessidade, conforme preconiza a literatura – mais 

especificamente, Gorni (2007) – sobre os professores que atuam no primeiro ano do 

ensino fundamental que aponta algumas sinalizações, neste cenário, entre elas: o 

perfil do professor ideal, no que tange à formação específica, para lidar com esse 

aluno mais novo, tendo conhecimento do desenvolvimento infantil, suas 

particularidades e sensibilidade para identificar problemas do processo de 

aprendizagem. 
 

[...] você vai conversando com a criança e vem mostrando esta necessidade 
que vai de interagir com os outros coleguinhas, ensinando o respeito, 
ensinando o uso dos objetos que tem na sala, é um trabalho em conjunto, é 
um trabalho no coletivo na sala toda e no individual, porque tem momentos 
que você tem que pegar no individual, um a um, uma conversa de um a um, 
no coletivo também. 

 
Neste trecho, é identificado algumas das reflexões realizadas por Freud em seu 

artigo “Algumas reflexões sobre a psicologia do escolar” (1914). Nesse texto, 

aponta-se que a psicanálise revelou a importância da natureza e da qualidade das 

relações que a criança estabelece com as pessoas, familiares ou não; tais relações 

são firmadas nos primeiros seis anos de vida e são a base dos relacionamentos 

futuros que possam conceber com figuras substitutas, entre elas o professor. A 

professora procura estabelecer um diálogo permanente com seus alunos, 

procurando estreitar os laços; em outros trechos da entrevista, ela menciona a 

importância que o professor do primeiro ano e o impacto que ele tem no futuro 

acadêmico do aluno. 
 

É um trabalho difícil e a escola de hoje, a maioria não estão prontas para 
receber este ensino novo de nove anos com estas crianças que vêm 
imaturas, muitas crianças vêm imaturas, sem maturidade nenhuma, 
algumas nem foram à pré-escola. É criança que chora, e aí? Entra o seu 
carinho, você tem que dar apoio emocional, psicológico para que criança 
não saia e não tenha rasuras. Tem que ter aquele cuidado do educador [...]. 
Porque essas crianças estão novinhas e iniciando e vão precisar de uma 
experiência muito grande por parte de nós educadores, qualquer coisa, 
qualquer passo errado mais tarde esta criança pode ficar com medo da 
escola. 
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A importância da natureza preparatória da educação infantil, período em que se 

formam grupos de crianças para brincar, falar, discutir e resolver problemas práticos, 

conforme já tinha sido enfatizada por Macedo (1994), que, à luz da teoria piagetiana, 

afirmara que essa etapa favorecia a aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo. 

Moreno e Paschoal (2009) atentam para o fato de que nem todas crianças das 

classes menos favorecidas têm acesso à educação infantil, prejudicando o 

desenvolvimento de algumas habilidades essenciais para a aprendizagem no 

primeiro ano. Os autores acreditam que a não escolarização prévia pode dificultar a 

adaptação das crianças. 

Neste  caso,  a  professora  assinala  que  as  crianças  são  muito  novinhas  e 

imaturas, ou seja, ainda não atingiram o estágio preconizado pelas  concepções 

piagetianas sobre o desenvolvimento cognitivo: as crianças entre os seis e sete anos 

têm capacidade de representação simbólica e conceitual, reconhecem 

reversibilidade dos fenômenos, são capazes de observar melhor o ponto de vista 

das outras pessoas e, gradualmente, adquirem operações mentais mais complexas 

e aumentam sua capacidade de atenção, favorecendo o processo de aprendizagem. 

Emocionalmente, também de acordo com Freud (1905), a criança entre seis e 

sete anos está no período de latência, caracterizado por um adormecimento dos 

impulsos sexuais e seu investimento libidinal estaria direcionado para outros fins, 

entre eles, os escolares. Este seria o momento mais propício ao desenvolvimento 

intelectual, visto que a criança precisa sentir-se pertencente ao grupo social. 

As crianças trazidas pela professora na entrevista são mais emotivas e têm 

maior dificuldade de adaptação, o que requer do professor estratégias de manejo 

diferenciadas para viabilizar o processo de ensino aprendizagem. 

A dificuldade de adaptação pode se agravar para as crianças sem experiência 

escolar prévia, conforme destaca Rapoport (2009), pois se deparam com questões 

referentes aos professores, aos conteúdos, às exigências, aos colegas, ao espaço, 

ao ajustamento de uma rotina de tarefas e a um longo período fora de casa, o que 

pode influir em seu desempenho acadêmico, como as descritas pela professora. 

Ainda sobre o sucesso completa: 
 

 
[...] pensando qual a maneira melhor de você ver esta criança estar na sala 
de aula atenta à instrumentalização e às ferramentas que a professora usa 
para chegar com sucesso desta criança. Então que digo é o carinho da 
professora e ela ter o saber, e saber como ensinar e respeitar os limites das 
crianças e diferenças. 
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Neste trecho, é evidenciada uma projeção da professora em relação aos seus 

desejos como educadora. A projeção, segundo a teoria moriana, pertence aos 

complexos imaginários, projeção-transferência-identificação, e consiste na 

transferência de estados psíquicos subjetivos, que determinam o processo de 

identificação e projetam desejos e aspirações. Percebe-se que o discurso da 

professora é permeado por suas proposições e ideais, o que acaba influenciando 

diretamente seu tratamento com os alunos. 

A professora apresenta algumas estratégias motivacionais que favorecem o 

desempenho dos alunos, com as rodas de leitura aberta aos pais, a leitura “Deleite”, 

a sacolinha de leitura e os boletins com fotos e registros das práticas em sala de 

aula. Estes atuam como reforçadores para atingir seus objetivos; a educadora utiliza, 

neste momento, uma metodologia de ensino pela abordagem comportamental, em 

que o processo de ensinar e aprender é um arranjo e um planejamento de 

contingência e reforço sob os quais os alunos aprendem (MIZUKAMI, 1986). 
 

Aquele pedagogo que ele estudou o magistério, fez um bom magistério e a 
pedagogia também dele foi bem feita, trabalhada, ele procurou ir atrás de 
curso. Igual, e fui para USP atrás de curso, fui lá passei lá uma no correndo 
atrás de curso. Fiz um curso aqui e outro ali, para poder melhorar a minha 
formação, para eu poder melhorar o meu trabalho, e qualificar o meu 
trabalho. Porque eu penso: “sem conhecimento, eu vou aonde?”. 

 
Neste ponto da entrevista observamos a subjetividade da educadora, 

corroborando com Ângelo e Dias (2009), que afirmam, ao analisar situações de 

insucesso escolar, que é preciso incluir a intersubjetividade e a formação do 

docente, evitando a busca de causas únicas e a eleição de culpados. A mesma 

procura fazer sua parte, ou seja, responsabiliza-se pelo processo e enaltece mais 

uma vez a importância da formação continuada. Destaca, ainda, que esse percurso, 

muitas vezes, é solitário e depende do educador. Quando se refere ao curso do 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa que está fazendo agora, evidencia 

uma postura crítica: 
 

Como ele (governo) agora tá dando esta formação. Agora! Mas, esta 
formação deveria vir antes, né? Antes de a mudança do projeto chegar à 
escola para ajudar esse professor. Porque dinheiro eles têm. Ele tem o 
dinheiro, o que falta mesmo é proverem isso ao professor. 

 
Outro aspecto interessante de análise no que tange às práticas da educadora de 

leitura – entre elas a sacolinha de leitura que as crianças levam para casa às sextas 

para compartilharem os livros com seus familiares, as rodas de leitura e os gibis que 
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ela oferta aos alunos como incentivo – nos remete ao operador recursivo do 

pensamento complexo de Morin, que corresponde ao circuito gerador em que os 

produtos e os efeitos, são eles mesmos, produtores e causadores daquilo que 

produz. Pode-se pensar que a educadora, com estas inciativas, favorece a inclusão 

dos pais no processo de aprendizagem dos filhos. A professora procura reconhecer 

e ampliar os conhecimentos dos alunos, viabilizando uma prática em sala de aula 

mais alinhada às necessidades das crianças e que faça sentido. 

No final da entrevista, a professora inclui o papel fundamental da família neste 

processo. 
 

Eu te falo que é importante mesmo é a família. A família é o berço, é o 
fundamental para essa criança. Porque a criança tem a família, que a 
família ampare essa criança, ela rende. É o que eu digo, eu tenho alguns 
alunos que [...] esta minha sala deste ano teve um progresso [...] Com as 
crianças que foram transferidas, já vinte sete bem estruturadas com 
sucesso e garantia do professor da estrutura da escola e do 
acompanhamento dos pais. 

 
Observa-se outro operador do pensamento complexo, o dialógico, que permite 

aceitar a inseparabilidade de noções contrárias, “ a garantia do professor da 

estrutura da escola e do acompanhamento dos pais” que, ao mesmo tempo, são 

complementares e impactam significativamente no resultado final que levaria ao 

sucesso escolar. 

Em consonância também com apontamentos de Chechia e Andrade (2005), que 

enfatizam o papel fundamental dos pais: eles não devem apenas estar presentes, 

mas precisam também assumir um papel ativo no cotidiano escolar dos filhos, 

favorecendo o sucesso escolar. 
 

 
6.1.6 Professor	VI�

 
 

A professora entrevistada é docente de escola particular, tem dez anos de 

experiência em magistério e seis na alfabetização. A mesma esclareceu que logo 

depois que se formou no magistério optou pela graduação em publicidade, 

chegando a atuar na área. Mas, posteriormente, cursou pedagogia e iniciou sua 

carreira como estagiária e, em seguida, foi efetivada. Primeiramente, ao ser 

questionada sobre o que ela considerava sucesso escolar no primeiro ano do ensino 

fundamental, aponta que: 
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Na verdade, é até difícil para a gente por conta da sociedade que não é 
bem instruída em relação a isso, ou seja, a mudança da lei. Porque, para 
pai e para mãe, às vezes, no primeiro ano você tem que alfabetizar. Porque 
o filho do fulano se alfabetizou, porque meu sobrinho se alfabetizou e a 
gente fala que num colégio sócio-construtisvista a forma da alfabetização, 
do ensino é diferente. Não é o “B-A, B-A, BÀ” não é “BA, BE, BI, BO, BU”. A 
gente tem toda uma vivência, a criança precisa entender porque é aquilo, 
que letra é essa vamos fazer uma associação como o nome do outro. Até 
fazê-los entender cair à ficha. Mas, se eu juntar este com este vai dar este. 
Não tem decorar, não tem isso e para mim isto é o sucesso. 
[...] O pai e mãe fazem comparação e que eles mesmos se sentem. Por que 
que o outro já, né? Por que o outro ainda não consegue e o outro 
consegue? 

 
A educadora atribui o sucesso escolar no primeiro ano do ensino fundamental ao 

conhecimento, pela sociedade brasileira, sobre a mudança para o ensino de nove 

anos. Para Brandão (2009), a despeito da documentação oficial e de seus 

parâmetros educacionais, para haver efetivo sucesso, não pode se perder de vista 

que se trata de um processo educativo multifacetado, mediado pelo contexto 

sociocultural, pelas condições de ensino aprendizagem, iniciativas políticas que 

favoreçam a conscientização dos educadores, bem como da população geral sobre 

a lei, principalmente para esclarecer que não é uma antecipação de conteúdos. 

Outro aspecto importante revelado pelo discurso da professora, em 

concordância com Postman (1999) e Lajonquière (2003), refere-se às expectativas 

dos pais em relação aos filhos: os ciclos do desenvolvimento infantil parecem sofrer 

intensa aceleração e as crianças, cada vez mais, são incentivadas a entrarem no 

mundo dos adultos. A competitividade é fortemente estimulada, como destacado na 

fala da professora que comenta que os pais comparam o desempenho do filho com 

o de outras crianças. Neste sentido, o fator individual e o ritmo de cada criança não 

são considerados como decisivos para a obtenção de sucesso. 

Neste outro trecho também enfatiza-se a questão das expectativas da família 

com o processo de alfabetização: 
 

Porque todo início de ano, na reunião, a gente que trabalha com esta faixa 
etária tenta deixar bem claro o que foi a mudança. O que é o ensino de 
nove anos. Enfim, a gente deixa super claro. Mas, são famílias que estão 
muito preocupadas com a questão de alfabetização. Para que quando 
dorme na educação infantil e acordo no primeiro ano a família “pira” em 
relação a isso. E quando vai começar a ler? Quando que vai começar a 
escrever? E a gente deve garantir e nem deve garantir que o primeiro ano é 
um ano de alfabetização. A gente tem que parar e pensar que é o antigo 
pré, certo?! A gente assegura e tem que assegurar que, no final do segundo 
ano, a antiga primeira série, o aluno estará lendo e escrevendo. Claro que a 
grande maioria já sai do primeiro ano lendo e escrevendo. Mas, isso não é 
prática, na verdade não é a obrigação, não é a meta. 
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A educadora ressalta que há uma cobrança muito grande pela alfabetização das 

crianças no primeiro ano, o que interfere na compreensão de sucesso, contrapondo 

ao que é preconizado nos documentos oficiais que apontam que a alfabetização é 

um processo gradual e deve acontecer ao longo de um ciclo de três anos. Bem 

como Rapoport (2009) salienta, que não há o objetivo formal de se alfabetizar a 

criança com seis anos de idade e, gradualmente, elas são inseridas no universo da 

leitura e da escrita, estreitando suas relações sociais e, aos poucos, despertando-a 

para o letramento. 

Em consonância com esses apontamentos, Rapoport (2009) reforça que há uma 

grande expectativa quanto ao momento da alfabetização das crianças, questão que 

afeta a todos que se relacionam com este universo. Afirma ainda que há 

representações sociais acerca da primeira série e estas, por sua vez, estão ligadas 

ao aprender a ler e escrever e a uma pressão externa pela alfabetização. Com a lei 

do ensino de nove anos, essas representações devem ser mudadas, o que requer 

um contínuo processo de adaptação para que não haja cobranças excessivas, 

principalmente das famílias. 

A educadora, quando questionada sobre a sua percepção do ensino de nove 

anos, comenta: 
 

Eu estava no primeiro ano antes da mudança. É, a gente tem claro, no 
começo, acho que foi para todo mundo meio assim. Todo mundo (pausa) 
Mas como assim? E o que vai ser? Como vai ser? E no nono ano? Até a 
gente compreender que nada mais era a mudança de nomenclatura. O 
material não mudou,  permaneceu, o conteúdo do material não mudou, 
permaneceu. É o que daria conta do primeiro ano era o que daria no pré e 
no segundo ano a antiga primeira série, e assim sucessivamente. Eu 
acredito que seja mais difícil para as famílias do que para gente. Para nós 
tem esta divisão bem clara, até porque a gente tem toda uma assistência 
(pausa) é tanto da escola, quanto do Pueri Domus. 

 
A professora educadora ressalta que foi bem instruída sobre a mudança e que 

passou por uma espécie de treinamento, portanto, tem uma percepção positiva e, 

novamente, destaca que o mais difícil foi a compreensão dos pais sobre mudança. 

Neste aspecto, a educadora indica que a escola em que atua está em 

conformidade com os parâmetros oficiais, que destacam que a mudança não visava 

apenas transferir para as crianças de seis anos os conteúdos e atividades da 

tradicional primeira série; trata-se de conceber uma nova estrutura de organização 

dos conteúdos, respeitando-se o perfil dos alunos e não acelerando os processos de 

ensino-aprendizagem. 
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Rapoport (2009) realça ainda que este contexto de mudança deve considerar as 

particularidades da criança de seis anos e o ingresso deve exigir uma atenção maior 

das necessidades emocionais, que acabam interferindo no sucesso do processo de 

ensino aprendizagem. 

Mais uma vez, a educadora enfatiza a dificuldade de compreensão dos pais 

acerca da mudança. O processo de escolarização gera muita ansiedade e 

incertezas nos pais, e, segundo Rapoport (2009), com a nova legislação isso foi 

acentuado. A autora aconselha ainda que sejam realizadas entrevistas prévias com 

os pais e uma análise do histórico da criança, inciativas já viabilizadas pela 

educadora entrevistada na escola que atua. 

Outro ponto interessante frisado pela educadora refere-se à falta de 

conhecimento dos pais no que tange a escolha do método de alfabetização, 

resultando, muitas vezes, na interferência direta ao seu processo de escolarização 

por meio da projeção e identificação. 
 

É muito engraçado, é muito difícil na verdade. Porque entra na escola e vê 
um espaço bacana e, às vezes, não se instrui não se informa. Eu acho que 
quando você tem um filho, você tem que ver o que você quer para seu filho. 
Qual é a vivência da família, qual o espaço que tem como funciona. É a 
mesma coisa que, coloco o filho numa escola bilíngue e não tenho prática 
no dia a dia, dentro da minha casa. Ah, ok! Vai ser para quê? Eu não 
acredito nisso. Porque não esperar um pouquinho mais, entende? Uma vez 
uma família há muitos anos e falou assim: Mas quando ela vai aprender o 
“abecedário”. A criança tinha três anos... Esse ano ela já aprende o 
“abecedário”? Não, infelizmente, esse ano ela não aprende o “abecedário”. 
Porque na educação infantil, a gente aprende a brincar, a gente aprende 
outras coisas. O “abecedário” ele vai aprender lá na frente. Ah! Porque o 
filho do meu vizinho está. Então, ele está procurando um lugar errado. 
Porque eu acho assim, antes de uma mãe colocar um filho dentro de uma 
escola, ela primeiro precisa saber o quê ela quer, o quê ela acredita, o quê 
a escola pode oferecer para ela dentro das suas escolhas e expectativas. 
Não é um espaço bonito, não é a escola que tem piscina, não é quadra 
maior. Claro que também faz parte, mas não é isso. Então, os pais têm que 
ter claro as expectativas que eles têm e ver se a escola pode ou não 
oferecer. 

 
Em outro trecho, ela enfatiza novamente “São outros tempos” (sic). Estes pontos 

permitem um diálogo com outra pesquisa realizada com professores de primeiro ano 

em duas escolas da região metropolitana de Porto Alegre, apresentada por Rapoport 

(2009), cujos depoimentos revelavam que existia uma pressão por parte dos pais 

para o uso de cadernos e a realização de tarefas de casa, além de uma comparação 

intensa com os métodos tradicionais de alfabetização. 
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A professora entrevistada ressalta que tem uma preocupação em esclarecer o 

método de alfabetização que trabalha para os pais e isto favorece o ajustamento, 

mas ainda reconhece que há muitas comparações. 

Na sequência da entrevista a educadora ressalta que a escola tem uma proposta 

de inclusão bastante forte, e que as crianças, desde pequenas, convivem com 

crianças com necessidades especiais. E sublinha que esta proposta é aceita pelas 

crianças e pelos pais. 
 

É muito natural para eles, faz parte. 
É a gente sempre ouve dos pais que gosta da proposta da escola e um dos 
motivos é que a realidade da vida e que eles tem aprender a respeitar, 
porque tem muitas pessoas diferentes da gente. O colégio vive isto. Então, 
é a gente respira isso, a individualidade. Cada um é diferente e a gente tem 
que respeitar o momento e o limite de cada um. 

 
Entretanto, dando continuidade à entrevista, quando a educadora foi 

questionada sobre sua identificação com este aspecto, associa uma experiência a 

uma lembrança de infância, conforme o trecho a seguir: 
 

É Valéria, eu tenho até uma história que... eu tenho uma tia... Posso falar 
isso? 
[a professora fica com os olhos marejados] 
Claro, fique à vontade! 
Ela tinha uma sobrinha por parte do marido dela, ela já é falecida inclusive, 
que ela tinha uma deficiência mental e para mim toda a vez que era hora de 
ir para casa desta minha tia que era festa, alguma coisa, era um parto para 
mim. Porque eu sabia que tinha que ver, aquilo me doía, eu não sei por que 
se era diferença, eu não sabia conviver com aquilo. Eu era pequena e não 
tinha contato tão próximo com isso. Eu me sinto mal. 

 
Pode-se identificar um forte componente expressivo nesta fala da educadora, 

denotando ambivalência e ambiguidade no discurso, como uma dialogia, que une 

duas noções que deviam excluir-se reciprocamente, mas são indissociáveis em uma 

mesma realidade (MORIN, 2011a). Primeiramente, evidencia sua satisfação em 

trabalhar com esta diversidade, mas, ao mesmo tempo, comunica sua fragilidade, 

que resultou em seu encontro profissional com a pedagogia. 

No trecho a seguir, ainda sobre este aspecto: 
 

 
Eu vim como estagiária e me formei e já estava aqui. Eu entrei em contato 
logo que cheguei, não foi doído, mas não foi uma coisa que em nenhum 
momento eu esqueci este fato. É uma coisa que está comigo, é, eu precisei 
passar por isto. É, eu acredito em coisas da vida, que te colocam num lugar 
para você superar coisas que não eram, não foram... Enfim, bem 
encaradas. Eu acredito que eu vim por este motivo. Eu precisava passar por 
isto, eu precisava [...] 
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Neste trecho evidencia-se novamente a dialogia e a recursividade, que transmite 

a ideia de “anel recorrente” (PETRAGLIA, 1999), em que os efeitos e produtos são 

simultaneamente causadores e produtores. Quando a educadora ressalta que o fato 

de trabalhar nesta diversidade objetivou o resgaste e a elaboração de aspectos mal 

resolvidos em seu passado pessoal. 

Entretanto, este ponto do discurso da educadora também se liga aos complexos 

imaginários, assim como à identificação, projeção e transferência. 

Ao resgatar sua história pessoal, a professora transfere estados psíquicos 

subjetivos para o exterior fixados a representações imagéticas anteriores, como se 

ela pudesse, na convivência com as crianças com necessidades especiais, projetar 

fatos de sua criança interior, que, de certa forma, não foram processados 

satisfatoriamente. 

A projeção desencadeia a identificação, por permitir lançar desejos e aspirações, 

evidenciados quando a professora reconhece um propósito para exercer sua prática 

junto a essas crianças. Pela identificação perpassa um processo mais profundo que 

é a introjeção, que faz com que assuma um caráter pessoal e subjetivo. Neste 

sentido, a associação livre que a professora fez logo após discorrer sobre sua 

vivência em uma escola que pratica a inclusão pode caracterizar esse aspecto. 

Por fim, a transferência, que permite transações entre o imaginário, o real e vice- 

versa, as quais irrigam a vida afetiva e infiltram-se na prática diária, o que também 

pode ser revelado nessa associação da educadora. 

Observa-se que a educadora considera que há diferenças entre os alunos que 

estão no limite de inserção. A Lei na escola privada preconiza que as crianças, para 

serem matriculadas no primeiro ano do ensino fundamental, deverão completar seis 

anos até 30 de junho – diferença quanto à data limite de inserção da criança entre a 

escola particular e pública. 

A educadora enfatiza que as crianças mais novas possuem mais dificuldades em 

se alfabetizar, embora, em sua realidade, tenha crianças que se alfabetizam em 

casa. 

As crianças menores, do ponto de vista emocional, vivem um turbilhão de 

sentimentos sob a égide edipiana; do ponto de vista cognitivo, prevalecem como 

características básicas o egocentrismo, a onipotência, o pensamento mágico e a 

falta de capacidade empática; o raciocínio predominante é o sincrético, ou seja, os 

fenômenos são entendidos a partir de uma relação causal, prevalecendo a rigidez de 
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pensamento  e  o  concretismo,  características  estas  que  devem  ser  levadas  em 

consideração pelos educadores. 

Entretanto, segundo Piaget (2007), a transição dos estágios depende de 

algumas particularidades de interação entre a criança e o meio em que vive, o que 

vai além da idade cronológica. Como destaca a educadora, muitas crianças são 

alfabetizadas em casa, reforçando o papel decisivo da família no processo de 

aprendizagem. Em conformidade com Chechia e Andrade (2005), que enaltecem o 

apoio fundamental da família para o sucesso escolar. 

Por fim, a educadora manifesta o desejo de discorrer mais sobre a alfabetização 

de seus alunos, e neste momento, evidencia sua subjetividade e a importância do 

reconhecimento de sua prática para o aluno e o resultado do trabalho. 
 

Eu, como educador, para mim o que mais... é extremamente prazeroso 
trabalhar. Cada professor tem um perfil, eu gosto de estar na alfabetização. 
Para mim, não há nada mais de prazeroso de iniciar o ano de uma forma e 
terminar o ano sabendo que você ensinou um aluno e que você foi... você! 
não é mais que uma máquina, uma ferramenta que propicia isto a aluno, e 
que provavelmente  ele vai lembrar de  você  sempre. A  alfabetização é 
mágica por isto para mim. E isso me dá muito prazer em trabalhar, não 
consigo pensar em fazer outra coisa. A gente ganha pouco, e é verdade. Se 
você parar para pensar o que nos rende financeiramente e for professor 
você já teria desistido. 

 
Novamente projeta seus desejos e anseios, ao se identificar com sua prática 

diária, com o que favorece sua motivação diária e ao verificar o caráter 

transformador da educação. Ou seja, vive para si e para os outros em uma dialogia, 

alternando entre o egocentrismo e o altruísmo, pressionada por forças contraditórias 

que emanam do externo e interno. Portanto, suas ações de ensinar implicam em um 

processo contínuo que inclui a aquisição de saberes e tem por objetivo a 

emancipação dos educandos. 
 
 

6.2	Discussão:	convergências	e	divergências	das	vozes	das	educadoras�
 
 

As vozes das educadoras pesquisadas permitem tecer algumas considerações 

valiosas para este estudo e fornecem alguns subsídios para compreensão do 

sucesso/desempenho escolar no primeiro ano do ensino fundamental de nove anos, 

em instituições privadas e públicas. 

Primeiramente, é importante salientar que foram encontradas algumas 

diferenças  que  merecem  destaque  entre  os  discursos  das  educadoras  da  rede 
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privada e pública. Entretanto, todas foram unânimes em afirmar a importância da 

relação dos pais com a escola. As educadoras salientaram que o apoio dos pais é 

determinante para o sucesso escolar das crianças, mas este, segundo elas, se 

caracteriza de forma distinta na rede pública e privada de ensino. 

As professoras entrevistadas da rede pública demonstraram engajamento em 

estreitar os laços dos pais com a escola e ressaltaram dificuldades diferentes 

quando comparadas com as das escolas privadas. Por exemplo, mencionaram que 

têm problemas de assiduidade dos alunos e de presença dos pais em reuniões de 

pais e mestres, ou mesmo no acompanhamento diário das crianças na escola. 

As Educadoras II e V, da rede pública, foram enfáticas em salientar que os pais 

evidenciam menos compromisso com o processo de escolarização de seus filhos, e 

se esforçam diariamente, lançando mão de recursos extras para motivá-los a 

acompanhar os filhos na trajetória escolar. Entre estes recursos, destacaram: as 

reuniões de pais e mestres que procuram apresentar o progresso das crianças na 

aprendizagem de leitura e escrita; a Educadora V prepara boletins com fotos de 

atividades que realiza com as crianças; há também as rodas de leitura em que os 

pais são incentivados a participar; o empréstimo de livros às crianças e à família 

durante os finais de semana e as abordagens individuais das educadoras para 

alunos com maiores dificuldades. Salientam ainda a convocação dos pais quando há 

necessidade de realizar uma identificação mais pontual da dificuldade da criança, e, 

se for preciso, o encaminhamento da criança para profissionais da área de saúde. 

As educadoras entrevistadas da rede privada assinalaram, também de forma 

positiva, a presença da família no processo de aprendizagem das crianças. Porém, 

neste âmbito, os pais são mais assíduos e frequentam mais o ambiente escolar. 

Entretanto, as educadoras revelaram que há uma cobrança muito grande por parte 

dos pais para obterem resultados no primeiro ano, muitas vezes, entendidos, por 

eles, como alfabetização. Alguns, segundo as educadoras, não compreendem que o 

primeiro ano tem como meta ofertar conteúdos do antigo pré-escolar. A Educadora 

VI enfatizou que o êxito do primeiro ano depende da conscientização, por parte da 

sociedade brasileira, sobre a mudança da lei do ensino de nove anos, que, na sua 

opinião, não foi efetiva. Entretanto, a Educadora III, diferentemente da IV e VI, 

apontou que na escola em que atua há um aceleramento de conteúdos e que seus 

alunos devem estar alfabetizados ao fim do primeiro ano; assinalou que há uma 
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cobrança muito grande por parte dos pais e que as dificuldades são difíceis de 

manejar e ainda, admitiu certa inabilidade para lidar com estes aspectos. 

Outro aspecto sobre a relação entre a família e a escola no discurso das 

educadoras da rede privada é o de que estas observam em sua prática certo 

encurtamento da infância, traduzido por expectativas parentais altas que possuem 

sobre o desempenho acadêmico dos filhos. Além das crianças serem expostas a 

várias atividades extras ao longo da semana, diminuindo o tempo destinado ao 

brincar. Estes apontamentos das educadoras estão em consonância com a literatura 

vigente, reforçando a ideia que as crianças são impelidas a competir de forma 

intensa desde sua tenra idade. 

As educadoras destacaram a necessidade de esclarecimento da família sobre a 

metodologia de ensino empregada nas escolas, principalmente sobre o ensino de 

nove anos e do que é esperado para uma criança no primeiro ano na atualidade, 

dissipando ideias impregnadas de concepções da antiga primeira série, as quais os 

pais foram submetidos em seu processo de escolarização. 

A relevância da formação docente foi outro ponto de convergência entre 

discursos das educadoras das duas redes. Este aspecto foi tratado de maneira 

diferente entre elas. As educadoras da rede pública apontaram menor iniciativa por 

parte das secretarias de educação em fornecer subsídios para uma melhor 

instrumentalização do professor para sua prática diária, principalmente no início da 

implantação do ensino de nove anos; revelaram também que os cursos de 

capacitação são iniciativas mais recentes, como foi mencionado pela Educadora V 

quanto ao curso do Pacto pela Alfabetização na Idade Certa. Elas afirmaram que há 

uma escassez de recursos para trabalhar com as crianças, e que, muitas vezes, 

necessitam custear do próprio bolso alguns materiais – citaram massa de modelar, 

jogos, brinquedos pedagógicos, entre outros. Contudo, asseguraram que o governo, 

nos últimos anos, tem enviado para as escolas muitos livros didáticos e 

paradidáticos, como gibis. Entretanto, foram unânimes em afirmar  que  as 

instalações físicas das instituições escolares públicas não estão ajustadas ao 

ingresso de crianças menores; reforçaram também a ideia de que o professor deve 

sair em busca de aprimoramento para realizar uma prática educativa melhor. 

Entre as  educadoras da rede privada, duas delas (IV e VI) informaram ter 

recebido capacitação e orientações suficientes sobre a mudança do ensino por parte 

das instituições em que atuam. A  Educadora III  apresentou outra realidade: na 
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escola em que atua parece haver uma interpretação diferente da Lei, ou seja, o 

primeiro ano é compreendido como a antiga primeira série, contrariando os 

documentos oficiais, o que não foi revisto, mesmo após quase sete anos da 

implantação. Mas, todas destacaram em suas falas a importância da formação 

continuada do docente. No tange às instalações físicas, todas as educadoras da 

rede privada, mencionaram que as escolas em que atuam fizeram ajustes para 

receber as  crianças mais novas, o que significa que as salas de primeiro ano 

ocuparam as mesmas instalações da educação infantil. 

As educadoras participantes de ambas as redes de ensino reconhecem a 

importância de preservar o espaço lúdico no processo da aprendizagem, e que este 

é crucial para o despertar para alfabetização. No entanto, este aspecto é mais 

facilmente obtido nas escolas privadas do que nas públicas. Esse aspecto é 

identificado na medida em que as escolas privadas oferecem maior acesso a 

materiais lúdicos e espaços infantis mais preservados e, dessa forma, acabam 

enfatizando que a compreensão da ampliação do ensino de nove anos não inclui 

apenas a questão de assegurar o acesso e permanência da criança de seis anos na 

escola; mas que seja garantida a perspectiva de pleno desenvolvimento afetivo, 

cognitivo, emocional e social e que haja transparência de conteúdos e de metas a 

serem buscadas pelas instituições escolares, de origem privada ou pública, além do 

estreitamento mais efetivo da relação da família com a escola. Tal ponto foi 

enfaticamente ressaltado pelas educadoras entrevistadas como fator decisivo para 

buscar bons resultados do processo educativo. 

Outro aspecto que surgiu nos discursos das educadoras se refere à idade de 

ingresso das crianças no primeiro ano, que ocorre em períodos diferentes na rede 

pública e na privada. Na escola pública, as crianças são matriculadas no primeiro 

ano se completarem seis anos até 30 de março, ao passo que, na rede privada, o 

prazo é até 30 de junho do mesmo ano. As educadoras das escolas particulares 

destacaram que há certa pressão por parte dos pais para a antecipação da matrícula 

dos filhos e que estes alegam várias motivações para a aceleração, entre elas: (a) 

financeira, pois encaram como sendo um ano a mais de escola para pagarem ou (b) 

por considerarem uma vantagem a criança ingressar um ano antes. As educadoras 

ressaltaram que há pais que entram com liminares judiciais para conseguirem a 

antecipação do ingresso; elas ainda revelaram que o fato de possuir crianças de 
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diferentes idades na mesma sala de aula interfere no andamento diário do trabalho 

pedagógico. 

Na escola pública, pode-se constatar por meio das entrevistas, esse crivo para o 

ingresso parece ser mais rígido, entretanto, a determinação da data limite para 

ingresso em março é recente, de 2011, e anteriormente, como encontrado nos 

discursos das educadoras, as crianças ingressavam antes, por volta dos cinco anos 

e meio, e muitas vezes sem escolarização prévia. 

A maioria das educadoras, das escolas públicas e privadas, observou a 

interferência no processo de aprendizagem do desenvolvimento emocional e 

cognitivo, e relataram que as crianças pequenas têm menor capacidade atencional, 

são mais imaturas e ainda não despertaram totalmente para o processo de 

alfabetização, quando comparadas às mais velhas (seis e sete anos completos). 

Este dado replica os achados da literatura vigente, que enfatiza a necessidade de 

uma adaptação das crianças ao ensino fundamental. Apenas a Educadora IV 

destacou que não observa diferenças entre as faixas etárias, contrariando as 

opiniões das outras educadoras pesquisadas e da literatura vigente, que, além de 

preconizar que há diferenças significativas entre as crianças atendidas pelo primeiro 

ano, ressaltam ainda que o professor deve ter conhecimento das especificidades do 

desenvolvimento infantil. É preconizado que se tenha uma atenção especial para as 

crianças que apresentam maior dificuldade com o processo de alfabetização, 

procurando tornar este processo mais atrativo e alinhado às necessidades 

individuais de cada criança. 

A maturidade cognitiva e afetiva das crianças foi outro ponto destacado pelas 

educadoras como sendo fator decisivo para a obtenção do sucesso escolar, mas o 

que chamou a atenção é a forma como ele foi denominado pelas educadoras. 

Quando questionadas, ressaltaram que as crianças pequenas são mais imaturas 

quando comparadas às maiores (no caso, as que estavam mais próximas de sete 

anos completos), surgindo um questionamento se são, verdadeiramente, imaturas 

ou se sua maturidade está ajustada à sua idade cronológica e que a estas foi 

imposta uma aceleração no processo de escolarização. 

Quanto à percepção de sucesso escolar no primeiro ano do ensino fundamental, 

objeto deste estudo, foi possível observar compreensões diferentes das educadoras 

participantes  que atuam na rede pública e privada de ensino. 
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Na rede pública, as professoras têm clareza quanto à meta para o primeiro ano, 

que não seria a alfabetização, e que esta deve ocorrer, ao final de um ciclo de três 

anos ou no máximo até os oito anos, como determinam os documentos oficiais. Elas 

enfatizaram que o sucesso está atrelado a outros fatores como: estrutura física da 

escola, oferta de materiais pedagógicos, a família e as características das próprias 

crianças. Inclusive salientaram que os alunos, ao final do primeiro ano, deveriam 

estar aptos para dar continuidade ao processo de letramento e de aquisição de 

outros saberes, embora afirmem que muitas já saem alfabetizadas ao final do ano. 

As educadoras da rede pública foram enfáticas ao mencionar que a família tem um 

papel muito importante na obtenção do sucesso escolar, como já foi salientado, mas 

apontaram, marcantemente, a falta da preparo e de estrutura nas escolas públicas 

como fatores que prejudicam consideravelmente a obtenção de sucesso das 

crianças. Estes aspectos acima descritos estão em conformidade com os achados 

da literatura especializada, que salientam que o sucesso escolar guarda uma 

relação de proximidade com o apoio da família na trajetória escolar e que a inserção 

de crianças menores no ensino fundamental merece atenção especial e adaptação 

no que se refere à estrutura física. 

Na rede privada foram encontradas posições mais heterogêneas entre as 

educadoras entrevistadas. A Educadora III tem uma postura bem crítica sobre a 

implantação do ensino de nove anos, revelando-se contrária, pois as crianças 

estariam sendo aceleradas precocemente sem disporem de condições para o 

processo de alfabetização. Vale a pena ressaltar que a educadora atua em uma 

escola que tem como meta, para o primeiro ano, a alfabetização das crianças. As 

Educadoras IV e VI atuam em escolas que reconhecem a mudança do ensino de 

nove anos como sendo uma simples alteração de nomenclatura, ou seja, o primeiro 

ano seria entendido como o antigo pré-escolar. E, portanto, ambas compreendem 

que a meta para o primeiro ano não seria a alfabetização e sim um preparo efetivo 

para processo gradual de letramento. As duas afirmaram que o sucesso estaria 

condicionado às crianças conseguirem atingir esse estágio, como uma pré- 

alfabetização. As duas revelaram que um dos maiores entraves é a falta de 

compreensão dos pais sobre o ensino de nove anos. Contudo, a Educadora IV, por 

ser entrevistada na presença da coordenadora da escola, conforme mencionado nos 

procedimentos metodológicos, foi mais concisa em expressar seu ponto de vista. Já 

a  Educadora  VI  demonstrou  mais  facilidade  para  expressar  suas  opiniões  e 
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ressaltou que a competividade e as cobranças dos pais em relação ao desempenho 

das crianças são fatores de difícil manejo na prática diária de sala de aula. 

Estes pontos de vista distintos entre as educadoras das escolas particulares 

realçam uma lacuna constatada na literatura vigente, que não apresenta evidência 

de como a implantação do ensino de nove anos vem ocorrendo na rede privada. As 

pesquisas e documentos oficiais apenas reforçam a ideia de que a meta inicial é 

garantir o acesso à escolarização por crianças de classes menos favorecidas e não 

abordam a questão do ponto de vista da escola privada. Vale destacar que as leis 

que regem as redes escolares são as mesmas. Entretanto, parece que o tratamento 

dado à rede pública e privada foi diferente, ou menos destacado, no caso da rede 

privada, por apresentar suas características próprias de organização, e por 

receberem crianças mais novas com maior frequência. A escola particular não se 

enquadrava em muitos aspectos que eram evidenciados nos documentos oficiais, 

direcionados mais à escola pública, o que, certamente, deu margem a falhas de 

interpretação e dificuldades de ajustes também neste âmbito. 

A despeito das metodologias de ensino empregadas, é importante salientar que 

a mudança para o ensino de nove anos tinha um propósito de aumentar a oferta de 

ingresso de crianças no universo escolar, conforme já salientado. Não obstante, o 

desenvolvimento infantil é único e gradual, devendo ser respeitado por todos os 

envolvidos no processo de aquisição de leitura e escrita de crianças. É notório que 

crianças expostas mais precocemente ao universo das letras e dos números podem 

apresentar mais facilidade para este processo, ponto este, também assinalado pela 

literatura. 

Neste sentido, as escolas públicas, por meio das falas das educadoras 

entrevistadas, apontam para uma maior coesão no alinhamento dos objetivos 

educativos para o primeiro ano, embora tenha sido enfatizado que o processo de 

transmissão de informações e da própria formação do educador foi lento e ainda é 

insuficiente para toda magnitude do processo. Esta conformidade maior com 

documentos oficiais pode ser explicada pela efetividade da fiscalização das 

secretarias regionais de educação para o cumprimento legal dos parâmetros e do 

controle da oferta de vagas na rede pública de ensino. 

Já nas escolas privadas pesquisadas, o alinhamento da ampliação do ensino de 

oito para nove anos indicou receber, como salientado anteriormente, uma 

abordagem menos clara dos documentos oficiais, dependendo da metodologia de 
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ensino empregada e a compreensão da Lei que as instituições de ensino possuem. 

As educadoras de duas escolas particulares pesquisadas salientaram que 

receberam informação que a mudança seria apenas de nomenclatura e que, na 

prática de sala de aula, não teria muita alteração, já que as mesmas atuavam no 

pré-escolar antes da implantação. No entanto, em uma escola foi observada uma 

interpretação da Lei distinta das outras, tanto das outras duas privadas, bem como 

das públicas. Nesta, a educadora salientou que em sua escola o que seria sucesso 

ou o objetivo do primeiro ano seria a criança ao final ser alfabetizada, com a leitura 

mínima de um pequeno texto, contrariando o que é preconizado oficialmente. 

O interessante é que neste estudo constatou-se que há dificuldades de 

adaptação e problemas de aprendizagem em ambas as redes e que há também 

resultados positivos, apesar da falta de estrutura tão fortemente enfatizada pelas 

educadoras da rede pública e a cobrança por parte dos pais ressaltada pelas 

educadoras da rede privada. Contudo, as educadoras de modo geral, foram 

unânimes em afirmar que boa parte de seus alunos saíam alfabetizados ou em vias 

de ao final do primeiro, mesmo aqueles que não teriam tido acesso a escolarização 

prévia. 

Este aspecto citado acima remete a outro ponto de convergência entre os 

discursos das educadoras no que se refere à subjetividade das mesmas. Pode-se 

identificar que todas projetam seus anseios como educadoras, transferindo estados 

psíquicos subjetivos para o exterior, evidenciados pela busca constante de novas 

possibilidades de atuação e incrementando a rotina em sala de aula, com a 

finalidade de favorecer a aquisição de conhecimentos dos alunos. A maioria das 

professoras apresenta um discurso permeado por ideais e concepções ligados a 

conteúdos imagéticos (subjetivos) anteriores, e que estes, influenciam diretamente o 

fazer pedagógico diário. 

Há concordância também nas falas das educadoras, quando estas deixam 

transparecer suas emoções na relação com os alunos. Este aspecto, segundo as 

considerações de Edgar Morin , é decisivo para construção dos saberes. Nesta 

perspectiva, o desenvolvimento da inteligência é inseparável da afetividade e 

movimenta as relações entre atores educativos. Predominantemente, as educadoras 

entrevistadas, demonstram um olhar diferenciado para a singularidade dos alunos, 

evidenciado   nas   falas   que   mencionavam   a   abordagem   para   alunos   com 
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necessidades especiais, bem como para aqueles que despertaram mais lentamente 

para o processo de letramento. 

Por fim, foi possível observar o compromisso político e social que possuem 

quanto à prática docente e a motivação para trilhar um caminho mais harmonioso, 

cada vez mais alinhado à criança em sua trajetória escolar. 
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7 CONSIDERAÇÕES	FINAIS�
 
 

A educação brasileira é marcada por várias reformas de ordem normativa e 

legal, resultando em avanços positivos ou deixando de apresentar resultados 

satisfatórios. Além disso, em seu conjunto, elas são desenhadas lentamente. A Lei 

11274, que implantou a mudança para nove anos do Ensino Fundamental, é um 

exemplo da morosidade de processos de reforma educacional que ocorrem em 

nosso país. 

A ampliação do ensino de nove anos foi, de certa forma, paralisada por mais de 

dez anos e retomada em 2004, sendo muito debatida até a sua homologação em 

fevereiro de 2006. Entretanto, as discussões, no âmbito educacional, sobre o tema 

parecem não ter sido suficientes para evitar percalços durante os anos de sua 

implantação. As pesquisas revelaram que os profissionais não sabiam e não tinham 

sidos orientados, efetivamente, para a mudança, tampouco as escolas, 

principalmente, as públicas que não receberam ajustes nas estruturas físicas para 

atenderem crianças menores, que necessitavam de mais espaço físico e a 

manutenção do lado lúdico do processo de aprendizado, o que antes era de 

competência da Educação Infantil. 

No primeiro ano de concretização dessa mudança, foi constatado, por meio da 

literatura especializada, que, no tocante às questões pedagógicas em sala de aula, 

ou seja, à organização dos conteúdos escolares e às metodologias de ensino, que 

os profissionais responsáveis por essa organização ainda não sabiam como 

deveriam continuar o trabalho da Educação Infantil ou inserir a criação na rotina 

própria das antigas primeiras séries, na qual é priorizada a alfabetização. Estas 

idiossincrasias parecem ocorrer ainda hoje, quase sete anos depois da implantação, 

cujas questões motivaram a realização deste estudo, fomentada pela escassez de 

pesquisas sobre o desdobramento do ensino de nove anos ao longo de sua 

implantação efetiva em 2007. 

É importante frisar que não foram encontrados estudos abordando, 

especificamente, o sucesso escolar no primeiro ano do ensino fundamental, assim 

como os relacionados ao impacto da implantação do ensino de nove anos nas 

crianças e que comparassem escolas públicas e privadas. 

O sucesso/desempenho escolar pode ser compreendido como uma produção 

social por meio de concepções fomentadas pelos professores, pais e alunos e estas, 
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geralmente, são associadas a fatores cognitivos, ao esforço, à facilidade na 

execução de tarefas, ao bom temperamento, à influência do professor e de outras 

pessoas, como a família do educando e, principalmente, ao desempenho satisfatório 

validado em avaliações. 

Neste estudo, pode ser observado que a percepção de sucesso/desempenho 

escolar depende, e muito, da meta para o primeiro ano preconizada e da 

compreensão da Lei realizada pela instituição de ensino. Os documentos oficiais 

consultados enfatizam que o primeiro ano tem o mesmo objetivo do antigo pré- 

escolar, que seria uma espécie de preparação para a alfabetização, e que há uma 

preocupação com a não aceleração na oferta de conteúdos. 

O estudo revelou que as escolas públicas pesquisadas parecem indicar maior 

conformidade com os parâmetros legais e seus objetivos e metas do primeiro ano 

estão alinhados ao antigo pré-escolar; na rede privada participante, o processo é 

mais complexo e recebe um tratamento singular para cada instituição. 

Este aspecto permite uma reflexão articulada às motivações iniciais para este 

estudo, quando comecei a atender, após 2007, crianças entre cinco anos e meio e 

seis em meu consultório de psicologia com queixas de baixo rendimento escolar. 

Acredito que seja um olhar divergente, principalmente nas escolas privadas, sobre o 

que pode ser esperado da criança no primeiro ano e qual seria o melhor momento 

da alfabetização propriamente dita, o que resulta em equívocos, levando a uma 

certa patologização da normalidade, atribuindo, muitas vezes, dificuldades a 

crianças que apenas ainda não despertaram para o processo de aprendizagem 

formal, ponto que requer mais evidências a partir de novos estudos sobre o tema. 

Portanto, pode-se apontar que, no que se refere ao aspecto legal, não se pode 

negar que a ampliação da escola obrigatória significou um avanço para a educação 

brasileira, em especial para as crianças que se encontravam excluídas da cultura 

letrada. É preciso assegurar às instituições de ensino condições adequadas de 

organizar o ensino e de rever a política de formação dos profissionais da educação, 

bem como de oferecer aos profissionais envolvidos uma formação contínua que 

propicie o entendimento do processo do desenvolvimento infantil e maior clareza no 

fazer pedagógico a ser desenvolvido na prática de sala de aula, aliada a uma 

proposta pedagógica que assegure o acompanhamento sistemático da criança que 

passa a ingressar essa etapa de ensino. 
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Enfim, quando comecei a estudar este tema, tinha a percepção de que havia 

algumas crianças (principalmente as que chegavam a mim) que eram aceleradas em 

seu processo de alfabetização e que as escolas não sabiam ao certo qual 

entendimento dar à nova Lei. Foi interessante ter a possibilidade de comparar a rede 

pública com a privada, e assim ter a oportunidade de constatar que, na rede pública, 

tem educadoras extremamente engajadas com a prática docente e, não obstante, 

conseguem resultados muito positivos, mesmo com privação de recursos didáticos e 

infraestrutura. Nas escolas privadas, pude asseverar as minhas impressões iniciais 

de que algumas escolas estão acelerando os conteúdos ofertados às crianças, mas 

também percebi que as escolas que utilizam metodologias mais humanistas indicam 

maior alinhamento com o que é preconizado nos documentos oficiais, e consonância 

com a rede pública, além de possuir docentes compromissados e dispostos a 

repensar sua prática educativa. 

Acredito que, sobre este tema, ainda se tem muito que pesquisar, 

principalmente, auxiliando as escolas a realizarem uma conscientização mais eficaz 

com a família sobre o ensino de nove anos, na formação do docente e na adaptação 

das crianças da atualidade. 
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Professor	I�
 
 
Possui 23 anos de atuação como docente da rede pública de Ensino e no EF I 

desde 1990. Prestou concurso e atuou em EMEI por nove anos. No ano de 2011 

solicitou remoção para o Ensino Fundamental I e para o primeiro ano. Refere ter 

uma experiência grande com alfabetização de crianças. 

Na sala desta professora os alunos variam de seis e sete anos de idade, crianças 

abaixo de seis anos não podem ser matriculadas. 

Pesquisadora: Gostaria que você me falasse o que você considera o como 

sucesso/desempenho escolar no primeiro ano do Ensino Fundamental I. 

O sucesso escolar, eu acho, que está relacionado com vários aspectos com a 

família, né? As condições que esta família vive e as condições que esta criança tem 

a vivência que esta criança já traz. O porquê a gente sabe que ela tem uma vivência 

fora. Até ela chegar à escola convive com a família, com amigos. E ela já vai 

percebendo este convívio, esta relação. Aí, ela vem para escola. A escola vai 

apresentar para ela esse novo mundo, da escrita, da alfabetização e da contagem e 

tudo isso que uma criança precisa para galgar os degraus da vida, né? E para mim o 

sucesso é ela ter condições física, emocional, ter a tranquilidade para frequentar a 

escola, ter o apoio dos pais para realizar sua tarefa, ter o acompanhamento do 

professor. Ter o acompanhamento necessário de outras instituições, caso seja 

necessário para esta criança, que hoje com a inclusão. A gente precisa muito disso. 

Então nós estamos aí abertos para inclusão, é uma lei você precisa receber, mas 

também precisa receber este respaldo. Porque o professor tem uma sala de trinta, 

trinta um alunos, este ano na alfabetização, período integral e quando há 

necessidade, quando a gente percebe que esta criança não esta acompanhando, a 

gente deve buscar novos recursos, outros profissionais que possam atender, tanto a 

família como o professor. Então, eu acho que tudo isso ajuda a sair do fracasso e ir 

para o sucesso. A criança vem, a minha sala, por exemplo, eu não tenho nenhuma 

criança que tenha um problema mental, que não tenha condições de aprender, que 

não está conseguindo chegar à proposta da alfabetização. Na proposta é de chegar 

até a fase silábica com valor sonoro, é porque temos lá, as fases. Eu já consegui 

alfabetizar mais de dez, neste período, antes do recesso. E os outros já estão 
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conseguindo entender a escrita, como ela acontecesse com sílaba. Então estou 

graças a Deus! Mais feliz porque eu estou vendo mais o sucesso do que o fracasso. 

Então não são crianças que vão perder a vontade de estudar. Porque não 

conseguem a aprender. Eles estão entendendo que eles estão em um processo. E 

estou mostrando para eles desde a primeira sondagem que a gente fez até esta que 

eu fiz esta semana. Tem lá um acompanhamento meu, que eu mostro olha como 

você estava escrevendo na primeira sondagem que eu fiz, e olha como você está 

escrevendo isto. Na segunda vez que eu fiz isto, um aluno meu, o André, disse: 

Nossa sou eu que escrevi isso! Ele não acreditou, porque na segunda sondagem 

que eu fiz ele já estava quase alfabético. E aí ele mesmo se surpreendeu com a 

primeira escrita dele. Então é um conjunto de coisas, a família tem que está muito 

presente, o professor tem que avaliar sua prática pedagógica, sempre procurar sua 

formação continuada para que o fracasso vá ficando para o passado. Eu acho que 

ainda falta muita coisa, depende de muitos recursos, a gente continua como mesmo 

recurso de vinte anos atrás, que é lousa e o giz, o apagador, mas eles já estão na 

internet no computador. Conseguem dominar um computador melhor do  que  a 

gente, porque é dessa geração. É eles estão prontos para isto lá na casa deles. A 

escola ainda não está conseguindo acompanhar, porque a maioria deles já está 

abrindo a internet, porque aqui na escola ainda precisa abrir o caderno. Então para 

mim o sucesso, depende disso tendo a família, a escola junto e as instituições que 

precisam olhar para criança e cumprir a Lei, o direito que a criança tem. Eu acho 

que, realmente praticando, o fracasso seja coisa do passado, mas eu ainda estou 

vendo em longo prazo. Pela minha trajetória, existem escolas que eu passei, que já 

conseguiram isto, há um tempo, e tem escolas que ainda estão conseguindo. Isto 

depende de nossa gestão política, depende de vários aspectos, realmente, da 

mudança do pensamento, da importância do educar. 

Pesquisadora: Depois da mudança do ensino de nove anos como ficou isto para 

você? 

Então estou voltando a agora para fundamental, e estou me adaptando de novo ao 

ensino de nove anos. Então, entendi o porquê neste ano precisou chegar ao 

dissilábico com valor sonoro, antigamente, eu teria que deixar ele alfabetizado em 

um ano. Então, este tempo está se prolongando para que este fracasso seja 

eliminado. Estou entendendo isto, mais uma oportunidade, um tempo maior para 

criança concluir a sua aprendizagem, seu letramento nesses nove anos. A maioria 



127
 

 
 
 
das crianças que eu recebo já vem de uma EMEI. Esse ano eu recebi uma criança 

totalmente alfabetizada, ele veio da EMEI já alfabetizado, ele também foi um 

incentivo para as outras crianças. As outras crianças viram que ele já sabia ler e 

escrever. Eu trabalhei muito isto com eles. Se ele conseguiu, vocês também 

conseguem. Ele conseguiu um pouco antes, porque existe uma coisa que acontece 

que se chama amadurecimento. Ele amadureceu um pouco antes de vocês, e vocês 

estão amadurecendo. Cada um ao seu tempo, e cada um de vocês tem condições 

de ler e escrever do jeito que o Luiz está escrevendo. Então a classe avançou muito 

nisso, tenho até aqui esta sondagem que comecei ontem (a professora me mostra a 

sondagem em folhas de papel). 

Isto aqui eu ditei e isto eu pedi para escrever de memória, que é uma parlenda. Não 

sei se você quer fotografar com seu celular? Pois, isto também faz parte do sucesso. 

Aqui você já vê uma criança que está faltando uma ou outra letra (mostra a 

sondagem), troca o R e o G. A frase não está totalmente definida, mas já é uma 

criança que já está entendendo a parte da escrita. São crianças que tem seis anos e 

vão completar sete anos, até o final do ano. Aqui dá para você perceber (mostra 

outra sondagem), esta criança já está na fase que eu deveria estar chegando. E esta 

daqui (mostra outra) já está alfabetizada. E esta (mostra outra). Esta menina até 

engraçadinha, ela vai e volta. Uma hora ela está indo, outra hora ela se confunde, na 

silaba simples, ela não consegue escrever tudo, ela já está conseguindo entender o 

sistema. Essa menina já está alfabetizada, ela Sabrina, a Nicole, o Luiz, deixa ver se 

encontro a do Luiz para você ver. 

Pesquisadora: Você percebe diferenças entre as crianças que estão com seis e 

estas que estão com sete anos? 

Sim, estas que estão com sete estão mais “madurinhas”. Estas que estão com seis 

querem brincar mais, querem conversar mais, elas se desligam com mais facilidade, 

quando você está apresentando o conteúdo. Então você tem que estar chamando 

toda hora de volta. Eu chamo e percebo a diferença (pega outra sondagem). Olha 

esta aqui  ainda precisa, mas não são crianças que estão na fase pré-silábica. 

Graças a Deus! Não vai ficar nenhum na fase pré-silábica, só colocando as letras do 

nome, aquele monte, eles colocam muitas letras numa palavra só, eles já estão 

aprendendo a condensar. O João é uma criança bem quietinha, ele não se solta 

ainda, ele não tem a aquela coragem de perguntar o que não entendeu, eu preciso 

estar perguntando para ele, se ele já entendeu. Ele é mais novinho, como certeza 
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ele chega lá. O sucesso para mim depende muito do incentivo, da motivação que o 

professor em sala de aula, apesar dos poucos recursos que a gente tem para 

trabalhar no dia a dia. Eu procuro trabalhar e ter sempre uma fala de motivação, 

sempre de você pode. Você consegue. Ah! Hoje você não conseguiu, mas amanhã 

você vai conseguir! Quando ela chega em casa conta para mãe o que aprendeu. Eu 

sinto que é uma sala bem agitada, conversa bastante por conta desta fase, por 

conta da idade, mas ele tem vontade de aprender. Então é mais o amadurecimento. 

Olha esta (mostrando mais sondagens) é Lívia, o Gustavo, olha a diferença. Esta 

menina (outra sondagem) esta menina tem um problema de fono muito grande, mas 

se eu pegar a sondagem dela primeira e você hoje, não a mesma coisa. 

Pesquisadora: E ela está em tratamento? 

Ela  está tratamento, a  mãe  acompanha e ela  hoje está muito melhor.  Já  está 

conseguindo entender no começo agente não conseguia entender o que ela falava e 

agora eu já consigo entender, sempre falei de frente para ela. Olha presta atenção, 

olha bem para minha boca. Então isso ajudou muito ela. A entender mais o som e a 

mãe, graças a Deus! Faz periodicamente o encontro com a fono e ela já melhorou 

bastante. Eu poderia ter pegado algumas sondagens deste o começo, que eu estou 

montando como um livrinho, porque na reunião eu mostro para os pais. Eles tem a 

oportunidade de ver a primeira, estamos no terceiro bimestre agora e esta é a 

terceira e a ultima e vou mostrando para os pais até onde deveria chegar. 

(Pesquisadora  fotografa  as  sondagens  com  consentimento  da  professora,  que 

classifica entre o esperado, melhor e menor desempenho e que tem problema) 

Este (me mostra a sondagem do Luiz, que considera o mais adiantado). Ele é mais 

maduro em muitos aspectos, não só na escrita, oralmente, raciocínio lógico, ele 

participa muito da aula, pergunta bastante, ele já observa a pontuação, ele está com 

sete anos. Ele faz perguntas. É aquele aluno que a família deve estar assim, é 

perfeita com pai, mãe, a avó. Todo mundo você vê que se preocupa com a 

educação da criança. 

Pesquisadora: Para minha pesquisa está bom. Creio que você explicou o que 

considera como sucesso e me mostrou na prática o que considera. Você teria mais 

alguma coisa para me falar? 

No geral eu acho que não. Assim, às vezes, me preocupam as coisas que a gente 

lê. É que a culpa é do professor, enfatiza a culpa do professor, que não está 

condizente, não está conseguindo. Eu fico pensando se a escoa pública existe até 
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hoje, é porque ela funciona. E a gente vê muita gente com capacidade aí. Muita 

gente que está no mercado de trabalho e saiu da escola pública. Eu acredito está 

próximo de me aposentar, mas acredito ainda vai melhorar bastante e tanto para o 

aluno como para professor a gente tem que está sempre pensando na palavra 

positivo, no sucesso você consegue, você é capaz. Eu já tive condições de salvar 

muitos alunos e alfabetizar em seis meses. Isso para mim é o presente da profissão. 

É gratificante, você conseguir recuperar esta criança que já está no fracasso. Três 

anos, a criança na terceira série sem saber o nome. Eu sou uma professora que não 

me permito aceitar isto. Eu vou atrás e vou buscar a causa. E se não tem nenhuma 

causa, seu posso assim dizer patológica ou mental. Ele vai ter que mostrar o que ele 

é capaz. Ele não pode perder por indisciplina, por falta. Então eu sempre procurei 

nas minhas reuniões de pais, eu sempre chamo a família para compromisso que ela 

tem e os pais, até então, sempre concordaram com minha fala e sempre procuraram 

ajudar e colaborar bastante quando eu chamo atender. Então para mim, e assim não 

está sendo muito diferente disto. 

Pesquisadora: Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. 
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Professor	II�
 
 
Pesquisadora: Gostaria que você me falasse o que você considera o como sucesso 

escolar no primeiro ano do Ensino Fundamental I. 

Vamos falar primeiro da parte positiva. Estou dizendo assim da rede pública. Porque 

eu já sou professora há mais de trinta anos. Eu lecionei há mais de vinte anos no 

particular e leciono no Estado há mais de 11 anos. E no primeiro ano do ensino 

fundamental I e estou desde 2007, quando começou a ser implantado mesmo em 

2008. Em 2007 era a antiga primeira série. Mas, começou mesmo oficial em 2008. 

Muitas vezes, as crianças chegam a até, muitas vezes, com cinco anos, alguns com 

seis. Mas, a maioria completa sete anos durante o ano, mas ainda algumas crianças 

vão completar sete anos no ano que vem. Eu vejo uma parte positiva para estas 

crianças porque, ele já vem antes. Assim, não é que estou criticando as EMEIs e 

nem as creches, mas para eles é um lucro. Por isto, que estamos lutamos, por conta 

dos primeiro anos, eles vem para primeiro ano, que seria um pré. Eles não veem 

com um comprometimento, com aquela responsabilidade com escola. No início do 

ano eles gostam muito de brincar. Por isto, temos dois ou três dias por semana, 

vamos com eles para o pátio com brincadeiras direcionadas, porque eles precisam 

disto. Tem toda uma parte de sociabilização que eles precisam. Precisam conviver, 

tem um lado mais egocentrista. Tem alguns que já se alfabetizam. Tem um trabalho 

voltado para alfabetização. Se não se alfabetizam eles vão bem mais preparados 

para o segundo ano. As professoras que receberão os alunos a partir de 2012, que 

já está contando com aquelas crianças de 2008, elas já viram diferença. Quando 

eles chegam lá no terceiro, quartos anos já chegam lá diferentes e elas já estão 

notando esta diferença. Eles chegam mais bem preparados. Muitas vezes, a gente 

não vê aqui. Vê depois de dois, três anos colhendo os frutos, da amiga da 

professora que está com ele no terceiro, quarto ano. Mas, existe um outro lado, que 

é estrutura que esta idade precisa, física. Tinha um problema sério de carteira, no 

início elas não eram  nem adaptadas para esta idade. Agora não nós temos o 

material apropriado. Melhorou muito a parte do material, o governo tem investido 

muito no material. Trabalhamos muito com parlendas, com historinhas, com contos. 

Com as letras dos nomes deles e existe muita coisa prática da vivência deles e no 

início faltavam muitas coisas, jogos, o governo manda muitos jogos agora, gibis. 

Mas,  a  escola  ainda  não  está  preparada.  Não  tem  um  parque,  fazemos  tudo 
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adaptado. Pego coisas do professor de educação física, ou mesma trago e tem 

também o canto de bonecas. Tem vários brinquedos, as meninas tem bonecas, tem 

roupinhas. Mas, isto foi doado. Ainda tem este lado que fica muito a desejar. Porque 

não é uma escola totalmente adaptada para esta idade. Eles fazem o recreio junto 

com os maiores, talvez eles tivessem que fazer um recreio sozinho, porque é uma 

idade bem diferenciada. Mas, eu vejo uma parte muito positiva muito mais do que 

negativa. Mas, a gente está vendo uma parte muito boa para eles, para eles está 

sendo positiva. Mesmo para aqueles que não conseguem se alfabetizar, eles 

chegam mais bem mais preparados. No segundo e terceiro anos. 

Pesquisadora: Pensando nas crianças individualmente, o que você considera como 

sucesso/desempenho escolar para que elas possam passar para o segundo ano? 

Eu vejo dessa maneira nem todos vão alfabetizar. Mesmo aqueles que não se 

alfabetizam no final do primeiro ano, eles tem uma bagagem. E chega ao segundo 

ano é uma continuidade. Porque na verdade o objetivo do governo é de estarem 

alfabéticos com oito anos completos. Existem, é claro, objetivos do primeiro ano. 

Claro! Se todos se alfabetizassem seria bem melhor. Nem todos chegam, eu tenho 

uma sala de trinta alunos, mais de 50 por cento chegam. Os outros vão com uma 

bagagem mais preparada. E a professora do segundo ano tem como objetivo 

continuar o que foi feito no primeiro ano. Eu acho bem benéfico. É feito de uma 

maneira que eles gostam com parlendas, estórias, textos informativos. Eles tem 

contato com todos os tipos, eles tem conto com todos os tipos de meios, que vão 

ajudá-los a caminhar. Tomam contato com tudo, com poesia, com jornal. Eu mesma 

estou trabalhando com jornal, vou começar um projeto de animais. Eles se 

interessam muito pelos dinossauros, então a gente trás o texto. Tem toda a leitura 

compartilhada. O primeiro ano veio a ganhar bastante com esta mudança. 

Pesquisadora: Depois da mudança do ensino de nove anos como ficou isto para 

você? 

Necessita ainda como já falei para você de ajustes. E para professor nós temos o 

curso “Ler e Escrever”. Nós estamos dentro deste projeto e toda a professora de 

primeiro ano não tem como deixar de fazer. Mas, eu acho que também tem que ter 

um interesse da professora do professor. Não ficar só preso com que tem na escola 

oferece, de governo mesmo. A gente também, se gosta, por exemplo. Já estou 

bastante tempo. Buscar a leitura, porque é uma criança diferenciada. Ela tem os 

objetivos uma necessidade diferente dos outros. Por exemplo, de atividades, você 
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tem que buscar e ver no que daquelas atividades, que ela pode ser beneficiada. 

Você sabe que trabalhamos muito com construtivismo, ele trabalha bastante com a 

experiência, com as hipóteses. Desde, do pré-silábico até o alfabético. Por isto tem 

que ver do lado da professora, da escola em si junto com a coordenação. Como “Ler 

e Escrever” as atividades para que a criança avance nas hipóteses no que a criança 

vai ser ajudada. Eu particularmente faço uma pós-graduação. Em neuro educação, 

eu já estou me formando já no final do ano. Depois da minha pós houve uma 

mudança de meu olhar perante meus alunos. Eu, por exemplo, eu atendo aqui 

crianças que tem problemas de aprendizagem, com intervenções da Neuro 

Educação. Eu venho aos sábados atender. Eu comecei a perceber o como é 

importante conhecer o funcionamento do cérebro, destas faixas etárias, até para 

entender o desenvolvimento destas crianças. 

Pesquisadora: Você me disse que tem crianças desde os cinco anos e você 

percebe as diferenças entre as crianças que estão com cinco, seis e estas que estão 

com sete anos? 

Eu tive quatro casos de crianças que entraram como cinco anos para completar seis 

ao longo do primeiro ano. Como também eu tive criança que completaram sete logo 

no primeiro semestre. Você já vê uma diferença muito grande. De uma criança que 

tem seis anos já completando sete de uma que tem cinco anos. 

Pesquisadora: Você pode me dizer quais são estas diferenças? 

Eu percebo mais a imaturidade. Bem mais imaturas, tanto do lado cognitivo, como 

emocional. Talvez  até mais o emocional. Elas brincam mais, elas pedem mais 

brincadeiras. Elas se cansam mais. Não existe uma atenção mais direcionada. O 

foco de atenção dela é muito curto. O foco de atenção, ela não fica muito tempo 

presa, logo ela dispersa. E se fizer uma comparação com meus alunos de cinco 

anos, de como eles chegaram e como ela estão hoje. Teve o progresso. 

Pesquisadora: Para minha pesquisa está bom. Creio que você explicou o que 

considera como sucesso e me mostrou na prática o que considera. Você teria mais 

alguma coisa para me falar? 

(Pega o material do Ler e Escrever do aluno para que eu possa olhar) Será que a 

gente pode falar de família, sabe tem família bem mais comprometida. Não é só a 

escola, a família proporciona leitura, interesse. Eu digo isto na reunião de pais, que a 

criança nesta faixa etária tem que chamar muito atenção dela. As mães também tem 

que se interessar por elas. Em leitura, aqui nosso bairro tem uma praça e lá tem 
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uma loja da Goodyear, onde distribuem livros e dou esta dica para mães e muitas 

vão. Ele tem um projeto social muito bom. Os livros são voltados para a realidade 

deles. Os livros falam de reciclagem, diferença social, de bullying. Eu falo para mães 

não  precisam  comprar,  eles  dão.  Então  isto  tudo  ajuda  muito.  Um  ambiente 

alfabetizador, que oriente e mostre. Numa casa que ninguém lê, que interesse esta 

criança vai ter. A gente desperta aqui, mas eles não moram aqui, eles não ficam 

aqui o tempo todo. Se a família achar que vem aqui só brincar, tem criança que tem 

problema aqui assiduidade. Tudo isto é o conjunto não é só uma coisa. Eu não 

posso dizer que é só assiduidade que atrapalha, uma criança que não vem com 

tanta regularidade, ela perde o sentido, quando ela chega ela fica bem perdida. 

(Mostra o guia Ler e Escrever do professor) Estão aqui os objetivos e as metas. 

Você testa as hipóteses e trabalha no que chamamos de duplas produtivas, para 

ajudar  as  crianças  que  estejam  como  dificuldades,  e alinha as  atividades.  Não 

adianta eu passar a mesma atividade para um alfabético e para um silábico, tem 

atividades que todos fazem junto como uma leitura compartilhada. Se você quer que 

esta criança avance não pode ser a mesma atividade, ou poder ser a mesma, mas 

como objetivos diferentes. Nós pareamos as crianças de acordo com o 

desenvolvimento, trabalhamos com letras móveis. Elas não conhecem brincadeiras, 

fizemos umas pesquisas com os pais e avós. Pois, a maioria mora em apartamento 

e em pensão. 

E o ensino da matemática também é de uma maneira bem diferenciada, como jogos. 

Porque esta faixa etária precisa participar e de uma maneira bem concreta mesmo. 

Fazer com que eles pensem, cada um chega a um resultado satisfatório de maneira 

diferente. Raciocínio lógico, o ensino da matemática é bem mais gostoso, do que 

quando nós aprendemos. Os que já conseguem escrever uma parlenda são 

alfabéticos. 

Acho que é isto. Você tem mais alguma coisa? 

Pesquisadora: Acho que não. Muito obrigada. 
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Professor	III�
 
 
Leciona em educação infantil, cinco anos no antigo pré-escolar e tem formação de 

psicologia e magistério. 

Pesquisadora: Gostaria que você me falasse o que você considera o como 

sucesso/desempenho escolar no primeiro ano do Ensino Fundamental I. 

Segundo o que nós trabalhamos, com sucesso escolar no primeiro anos, seria sair 

alfabetizado. Aqui nós optamos no primeiro ano permanecer ainda nesta unidade de 

educação infantil para não deixar de lado o brincar. Então, isto para gente é 

importante. Por isto, nós estamos neste prédio da Educação Infantil, mesmo sendo 

do ensino fundamental I. Nós tentamos participar de tudo que a educação infantil 

participa. Não tem sucesso escolar, se não tiver a parte da criança também. O 

conteúdo é longo, é extenso. E com esta nova Lei prejudicou bastante, porque o 

amadurecimento não acontece tão cedo assim. Muitas crianças estão iniciando de 

cinco para seis anos ainda, é segundo a lei. O sucesso escolar para mim seria 

melhor se eles estivessem como antigamente. Iniciando com sete anos e sendo 

alfabetizados com sete anos, de seis para sete. Pois, este período de um ano para 

eles é muito importante e por isto que nós resolvemos fazer isto de permanecer 

aqui, de comum acordo entre professores e escola, como atividades lúdicas, o 

brincar e com tudo isto que envolve a educação infantil e o fundamental I que entra 

toda esta parte de alfabetização. A meta é chegar à alfabetização simples com 

frases, pequenos textos, mas já decodificando totalmente a leitura e a escrita. Não 

quer dizer que eles não saiam daqui com tudo isso pré-definido. Eu tenho crianças 

que saem lendo fluentemente como eu tenho crianças que saem com uma pré- 

leitura, ainda não tão fluentes assim. Depende muito também do interesse da 

criança, de como é trabalhado em casa, dessa ligação escola e casa, de todos os 

estímulos que eles recebem, acontece basta e interfere bastante. O nosso pré- 

escolar já alfabetizava, agora com a mudança da nomenclatura é primeiro ano. 

Trabalhamos do mesmo jeito, não temos avaliação. Trabalhamos com conceito, S 

para satisfatório e I para insatisfatório. Se percebermos que estamos tentando e a 

criança não está atingindo nenhum dos objetivos damos insatisfatório, que 

dificilmente acontece. Somente quando a criança apresenta muita dificuldade ou que 

vem  acontecer  algum  probleminha  psicológico  ou  neurológico,  que  precisa  de 
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alguma adequação. E assim acaba tendo estes maiores problemas e estas 

dificuldades. 

Pesquisadora: Depois da mudança do ensino de nove anos como ficou isto para 

você? 

Eu particularmente acho que não foi boa esta mudança. Contando do 

amadurecimento. Você pode me dizer, hoje as crianças estão amadurecendo mais 

cedo. Eu te digo para algumas coisas, elas estão amadurecendo para outras não. 

Eu acredito que com sete anos fluía melhor. Mudou, mudou e não mudou nada. Eles 

adiantaram as crianças. Eu acredito que se tem o ensino de nove anos tem algo que 

teria de ter a mais. Não abaixar para alfabetizar mais cedo, para quê? Tem algumas 

crianças que você consegue levar bem até o terceiro ano, até nove anos. Aprender 

uma estrutura é esta faixa etária que você consegue ainda, acrescentar muito ainda 

na alfabetização. Mas, não é isto muito bem acontece. A criança vai bem até o 

terceiro ano e depois ela começa a reprovar. 

Pesquisadora: Você me disse que tem crianças desde os cinco anos e você 

percebe as diferenças entre as crianças que estão com cinco, seis e estas que estão 

com sete anos? 

Tenho crianças com todas as idades. Eu costumo pegar uma turminha de cinco para 

seis anos. Até Junho e Maio eles estão completando seis anos. Mas, também tem 

aquela turma que já fez seis anos, que ficou retido porque faz seis anos depois da 

brecha da Lei, se eu não me engano até Junho. Mas, tem as crianças que fazem 

depois em Agosto, Setembro. Eles ficarem retidos esperou completar seis anos. E 

completam sete anos. A diferença que percebo, é principalmente para pré- 

disposição para as lições, vontade de querer muito, interesse. Porque muitas destas 

crianças, não é uma regra, mais como se fosse um comum acordo. Para estas 

crianças acaba sendo um tempo de atenção reduzido, porque está focado ainda no 

brincar. Você ainda quer brincar, não que os outros não queiram. Mas, quando 

maiores eles se interessam mais pela alfabetização. Digo alfabetização incluindo 

todas as outras matérias. Nós temos natureza e sociedade, que inclui história, 

geografia e ciências, é um combinado. Matemática, português, artes, inglês, 

educação física e música. Nós englobamos tudo, quando eu digo alfabetização 

englobamos tudo. Eu sinto dificuldade nesta parte, de atenção de pré-disposição 

para você olhar, tempo de ficar parado, e o interesse nesse sentido. Olha não são só 

vinte minutinhos que você vai levar para fazer uma lição. Eu preciso desta pré- 
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disposição um tempo maior, de você ter concentração. O que interfere muito, que 

não tem haver com idade, é o que é trabalhado em casa. A atenção que tem em 

casa ou não tem e isto acaba mexendo bastante com eles. Em suma, nesta questão 

de idade é mais ou menos isso atenção, concentração, amadurecimento para captar 

certas coisas para entender certas coisas, Nós trabalhamos aqui também com o 

reforço, que é de uma forma lúdica, não é cópia de palavras, não é escrita. Porque 

nós trabalhamos digamos sócio-construtivista interacionista. Digamos assim 

trabalhamos com o tradicional, só que incutindo o lúdico, os jogos, livros. Então não 

fica só no conteudista, que eu digo é cópia de caderno. Então, nesta parte eu acho 

que era melhoro amadurecimento. 

Pesquisadora: Você teria mais alguma coisa para me falar? 

Acho o que nós estamos fazendo como professor acaba sendo uma geral, até você 

com os grandes. Eu acho que esta ficando muito falho, tudo está ficando muito falho. 

Eu acho que tinham de olhar para nós com outros olhos para que nosso aluno tenha 

sucesso, dos meus agora no começo, de outras professoras no meio e vocês na 

faculdade. Porque eu sei que tudo isso que está acontecendo aqui está refletindo lá 

em cima. Pois, se eu acabo passando um aluno para segundo não que não está 

alfabetizado. Ela passa para o terceiro ano não alfabetizado, pois existe em muitas 

escolas esta progressão. Não sei como chama progressão continuada. Até uma 

determinada série você não reprova. Às vezes isto, quando você reprova tem algo 

falho que ficou lá atrás e isto vai virando um bola de neve. Até um aluno em uma 

escola particular está mais provido de subsídios para ter este sucesso na vida 

escolar. Porque não termina aqui. Eu sempre digo para meus pais nós estamos 

fazendo o alicerce. Este tem ser firme e consistente para você construir um prédio 

em cima dele. Você não vai pensar em escrever uma simples casinha e cobrir com 

sapê. Você tem construir um prédio. Neste meio tempo vai ficando buraquinhos, 

janelinhas, por isto que você tem que dar subsídios para tentar fechar isto. Eu acho 

que sucesso da vida escolar depende também de uma olhar dos professores. Não 

só do conteúdo que você tem que fazer no sentido de educação de leis e no sentido 

de professores também. Às vezes, tem que fazer não vou fazer, porque não vai dar 

certo, eu tenho que vai fazer de um jeito, tem que tentar incluir para ter o sucesso, 

seria mais ou menos isto. 

Pesquisadora: Muito obrigada. 
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Professor	IV�
 
 
Leciona há 4 anos no primeiro ano do Ensino Fundamental e possui formação de 

pedagogia. 

Pesquisadora: Gostaria que você me falasse o que você considera o como 

sucesso/desempenho escolar no primeiro ano do Ensino Fundamental I. 

O nosso material didático favorece para o aluno atingir o sucesso escolar. Eu acho 

que já estamos mandando alunos já alfabetizados para o segundo ano. Eu, Talita, e 

a minha escola não temos isto como uma regra, a alfabetização. É trabalhado sim, 

para ele estar e lendo e escrevendo, mas palavras curtas. Mas, eu nenhum 

momento vou inserir um texto longo. Do nosso objetivo que é um pré-alfabetização o 

sucesso acontece. Eu acho que cada ano que passa, eu tenho mais alunos prontos 

para o segundo ano. Nós trabalhamos com o sistema Anglo, método tradicional, com 

famílias de palavras. A criança que tem sucesso é aquela que consegue formar 

palavras e frases curtas, já conseguem identificar palavras em textos, mas não uma 

leitura corrida. Eu tenho uma sala de quarenta e quatro alunos entre manhã e tarde. 

Eu tenho alunos que peguem livros e lê, mas eu tenho alunos que ainda não 

conseguem fazer isto. Eu acho que também é o tempo de cada criança. Para que 

haja sucesso é uma interação da escola, e contribui muito a família. Não contribui a 

parte de ansiedade. Quando eu falo família é gente trabalhar juntos mesmo. Eu 

mandar uma lição de casa e esta criança trazer esta lição feita. Aquele aluno que 

tem as lições feitas, aquele aluno que a mãe está sempre presente, isto favorece 

muito. E o trabalho em sala de aula, eu no primeiro ano, deixo de valorizar as 

brincadeiras. A gente brinca, mas eles são crianças de seis anos. Eu ensino muito 

brincadeira dirigida. A gente trabalha, por exemplo, eu vou brincar de forca, você 

percebe muitas dificuldades nos alunos. Você trabalha algumas dificuldades em 

grupo. Você percebe alunos com mais dificuldades outros com menos. O primeiro 

ano está mantido na unidade de educação infantil porque a escola mais adaptada. 

Pesquisadora: Depois da mudança do ensino de nove anos como ficou isto para 

você? 

Eu acho em relação aqui, só mudou a nomenclatura. Tipo antes era o pré II e agora 

é o primeiro ano. A palavra primeiro ano, às vezes, pesa muito para o pai. Existe 

uma cobrança em cima da gente. “Meu filho para o segundo ano e não sabe ler”. 

Eles muitas vezes esquecem que o segundo ano nada mais é do que a antiga 
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primeira série. Mas, eu como professora acho que o que mudou foi à nomenclatura, 

os trabalhos a gente vai modificando com o decorrer do ano. Eu acho que o que 

mudou foi a nomenclatura, não acho que tenha um peso maior o nome primeiro ano. 

Isto é para família, que uma maior dificuldade para entender esta mudança. É muita 

ansiedade do pai e atrapalha muito. O pai diz: “tá acabando o ano e ele não sabe 

nem ler”. Ele tem muito esta ansiedade da leitura, eles acham que ele deve sair 

daqui lendo e escrevendo. Acho que esta ansiedade é por parte do pai e não da 

escola. 

Pesquisadora: Você me disse que tem crianças desde os cinco anos e você 

percebe as diferenças entre as crianças que estão com cinco, seis e estas que estão 

com sete anos? 

Eu tenho alunos que ingressam com cinco anos e meio e completam seis até Junho, 

como seis e sete anos. Muitos alunos vão fazer sete neste final de semestre e no 

começo do ano que vem. Eu acho que não é uma regra, às vezes, sim. Você fala 

quanta dificuldade tem este aluno, aí você vai lá no histórico dele e vê que ele é 

muito novinho. E, às vezes, aquele novinho te surpreende. Então, eu acho que não é 

uma regra, depende da maturidade da criança. Não porque ele tem cinco anos e 

meio e outro seis completos vá melhor que ele, isso não é uma regra não. A idade 

para mim não influencia, a gente se surpreende muito neste sentido. 

Pesquisadora: Você teria mais alguma coisa para me falar? 

Nós temos o boletim como conceito (muito bom/bom/regular) e agente faz o relatório 

individual de cada um. E no final do ano nós fazemos um relatório para enviar para 

outra unidade que vai para prontuário do aluno. A mãe lê este relatório assina e vai 

para outra escola. Nós não retemos aluna, apenas, no caso que você falou no caso 

da idade. Eu já tive caso de aluna que era muito novinha, que completou seis anos 

no segundo semestre, que a Lei estava do lado dela, com isto ela podia continuar. Aí 

nós sentamos com a mãe, conversamos que ela não estava pronta. E com acordo 

da mãe ela fez um ano a mais. Mas, foi um acordo nosso. Eu mostrei para ela todas 

as dificuldades que ela tinha, ela não conseguiu nenhum avanço do começo do ano 

para cá. E no ano seguinte ela foi espetacular. Mas, desde que estou aqui nós 

retemos ela e mais um aluno, ele até depois descobrimos que ele tinha realmente 

até um déficit de memória. Ele fez de novo, fez dois anos comigo e não avançou me 

nada. Não consegui atingir nenhum objetivo. A gente acha que, não tivemos nenhum 

diagnóstico dele, fomos conversando e vimos que ele não estava pronto. Ele não 
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conseguia copiar uma frase da lousa, ele não conseguia fazer nada sozinho e ele 

tinha idade. Quando a gente percebe a dificuldade, a gente senta e conversa. O 

primeiro ano não repete, apenas por falta, se não tiver a porcentagem que é exigida. 

Se for à parte pedagógica tem que ter um acordo com pai. No meu caso foram dois, 

um por idade e outro com eu te falei, pois sabemos que eles vão sofrer lá no quinto 

ano. Conversamos e mãe concordou. Para o menino não ficar ou não retido não 

surtiu efeito, pois o caso era mais complicado. O que nos falaram é que ele tinha 

uma questão familiar e canalizava para si todos os problemas da família. A gente 

tem o contato com ele ainda e ele não está correspondendo. Nós pedimos relatórios, 

disseram que era um problema familiar e ele é o reflexo disto tudo e foram 

empurrando. 

Quanto ao sucesso eu acho que a cada ano, da minha experiência eu acho que a 

gente vai melhorando. Este ano tivemos uma mudança na apostila e vi também 

muita diferença, a cada ano a gente entrega, eles mais prontos. A nossa satisfação 

é cada vez maior. 

Pesquisadora: Muito obrigada. 
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Professora	V�
 
 
Pesquisadora: Fale-me primeiramente de sua formação. 

Eu comecei no magistério, lecionando em 1986. Embora, ainda não fosse formada, 

não tinha terminado minha formação. Era apenas uma estagiária no magistério. 

Comecei já alfabetizando no Santa Joana D’arc da Cantareira, na Avenida Nova 

Cantareira no Jardim França. Em 86 já alfabetizei e também era auxiliar de 

alfabetização na escola Salete, onde fazia (pausa) cursava o magistério. Em 97 

iniciei a pedagogia na Uniban, me formei e fiquei um ano na USP fazendo uns 

cursos de evasão escolar, financiamento do ensino fundamental no Brasil, 

vicissitudes da infância, depois fui fazer um ligado a escrita e leitura na Uninove 

(pausa) que é o “saber” (pausa) agora até esqueci como chamava. Era alguma coisa 

ligada à leitura e escrita. Era da linha do saber, era com aquela professora (pausa) 

agora não me recordo o nome dela, mas sei que o coordenador era Sr. Oswaldo, 

ainda é ele? 

Pesquisadora: Não sei te informar. 

Dei uma parada nos cursos. Não sei você sabe na USP você tem que ter muita, 

assim (pausa) disponibilidade. Se você não tem, você não consegue. Igual esse 

último que eu fiz, tive ficar bastante tempo, um ano para conseguir concluir. Eu 

tenho o diploma e este da economia foi o Dr. Rubens Barbosa. Depois eu também 

dava aula no magistério no Silvia Jardim, trabalhava Metodologia e Filosofia da 

educação. Na sequencia, acabou o magistério e terminei a Pedagogia também e tive 

mais tempo. Comecei a dar aula de Geografia, História no ginásio, porque naquele 

tempo pedagogo podia assumir. Fui dar aula e depois assumi psicologia no 

Carmosina, História à noite e Geografia à tarde. Por volta de 2001 fui trabalhar no 

Rafael que é uma escola pública, como PEB I, nesse ínterim, também atuava como 

eventual no Pedro Alexandrino que também é do Estado lá eu trabalhava dando aula 

de História, Geografia (pausa) assim o que aparecia a gente cobria. Mas, Graças a 

Deus sempre com esforço para aquela aula com decência, com competência. E 

agora estou como PEB I. 

Pesquisadora: Desde 2001? 

Não eu trabalhei com 3º ano, 4º ano e depois eu fui trabalhar com 2º ano. Fui para o 

1º ano e depois fui para 2º outra vez. Hoje estou há três anos com o primeiro ano. 

(Neste momento, o neto da professora entra na sala onde estávamos e chamou a 
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atenção minha e da avó. A professora entrevistada solicita para que ele procurasse 

a tia para brincar). 

Pesquisadora: Então, como você dizia você está há três anos no 1º ano? 

É, três anos como alfabetizadora. E agora eu também faço o curso do Pacto 

Nacional da Educação, porque esse curso começou em Março deste ano, em 2013. 

E o curso é dado na escola Alberto Cardoso, no Tremembé. Então, é tudo para que 

a pessoa possa tenha mais competência e possa realmente fazer um trabalho 

dentro do que pede, são muitas coisas. Você precisa ter muito conhecimento, 

tolerância, leveza em tudo que você faz sutileza no que você faz. Muito carinho, 

como você trabalha. Tolerância é assim a palavra chave para você poder estar 

envolvendo a criança com letras, com este conhecimento que é tão difícil, a chave 

do conhecimento do mundo que é escrita e a leitura para que esse trabalho você 

possa desenvolver com competência é necessário muito saber, a fonte do saber, a 

formação, se você não tiver uma boa formação. Você, realmente, não vai formar 

bem um indivíduo. Como você vai formar indivíduo para ser um sujeito da sua 

própria história se você não tem esse conhecimento e esta competência. Ensinar ser 

um leitor, ter prazer no que faz saber que tudo isso que você está ensinando para 

ele é para sua formação no futuro. Porque é o nosso conhecimento que a criança, 

toda competência dela no futuro vai depender do primeiro ano de vida dela, da pré- 

escola que é uma continuidade e tem que ser bem feito. 

Pesquisadora: De acordo com tudo isso que você já me disse, o que você 

considera como sucesso/desempenho escolar no primeiro ano do ensino 

fundamental de nove anos? 

Bom, em primeiro lugar a escola teria a estrutura para receber de crianças de seis, 

cinco anos e meio. Eu recebi crianças de seis anos meio, porque eles vêm da pré- 

escola, a escola tem cuidado e o professor tem que mais cuidado ainda, porque 

(pausa) é trabalho de criança que você pede para escrever uma letra um número e 

ela faz do lado contrário, espelhando. Você fica pensando, olha aí! É lateralidade, 

tempo e espaço, tudo isso você tem que respeitar e ajudando. Então, você vai 

acabar tendo que fazer isto. Se a pré-escola não fez você acaba tendo que fazer. 

Para você iniciar as vogais. Vai conversando com a criança e vem mostrando nesta 

necessidade que vai de interagir com os outros coleguinhas, ensinando o respeito, 

ensinando o uso dos objetos que tem na sala, é um trabalho em conjunto, no 

coletivo na sala toda e no individual, porque tem momentos que você tem que pegar 
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no individual, um a um. Ter uma conversa de um a um, no coletivo também. É um 

trabalho difícil e a escola de hoje, em sua maioria não esta pronta para receber este 

ensino novo de nove anos, principalmente com estas crianças que são tão imaturas 

e sem maturidade nenhuma, algumas nem foram à pré-escola. É criança que chora 

e aí? Entra o seu carinho, você tem que dar apoio emocional, psicológico para 

criança não saia e não tenha rasuras. Tem que ter aquele cuidado do educador. Eu 

pondero muito e converso com as professoras que trabalham comigo, de arte e de 

educação física, sempre para ter aquele cuidado. Porque essas crianças estão 

novinhas e iniciando e vão precisar de uma experiência muito grande por parte de 

nós educadores, qualquer coisa, qualquer passo errado mais tarde esta criança 

pode ficar com medo da escola. Eu tenho uma criança que apenas chora, ela veio 

de outra escola e continua chorando, nem todos os dias ela participa. Tem dia que 

ela entra super alegre e, nestes momentos, procuro mostrar todo meu carinho por 

ela, todo meu apoio e meu amor. (a professora descreve como fala com o aluno:) 

Olha tem que ser assim, (a criança responde:) eu não gosto de ser assim (a 

professora responde:) Olha sua mãe tem a sua profissão te que trabalhar e você 

vêm para escola se preparar para o futuro, pode ser uma doutora, uma professora, 

enfermeira, alguma coisa. Alguma coisa de importante você será, tem que estudar. 

Se você está aqui e eu também estou aqui junto para colaborar. 

E outra coisa que eu penso, os pais precisam estar ali dando este apoio. Você 

percebe que tem as famílias, elas estão desestruturadas. Eu tenho crianças que eu 

não conheço a mãe. A mãe talvez venha no final do ano, mas sempre manda o 

vizinho. Eles mandam os vizinhos resolver seus problemas. Eles não aparecem. 

Então, você tem que se esforçar em dobro muito, muito para aquela criança 

acompanhe as hipóteses, para que ela vá para o adequado, do adequado ela vá 

para o avançado e mais tarde está produzindo um texto e lindo. Então, esta parte da 

estrutura da pré-escola e da escola, do primeiro ano eu acho que a escola ainda 

está muito. (pausa) Não tem ainda toda esta estrutura para receber estas crianças. 

Eu acho até que o mobiliário eles tem que ser diferente, as cadeiras são latas, as 

crianças sentam com as perninhas dobradas. E a gente conversa muito na minha 

escola sobre isso porque, minha diretora é uma pessoa que, ela muito 

compreensiva, muito competente, ela pensa muito nisso. Ela vive procurando coisas 

e pensando qual a maneira melhor de você ver esta criança estar na sala de aula 

atenta a instrumentalização e as ferramentas que a professora usa para chegar com 
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sucesso desta criança. Então, que digo é o carinho da professora e ela ter o saber, e 

saber como ensinar e respeitar os limites das crianças e diferenças. Eu tenho na 

minha sala criança excepcional, tem dois de inclusão. Tenho um agora, que Graças 

a Deus está com sucesso, que é o Arthur, é atendido no na USP. A mãe é 

professora também, ele está muito bem. 

Pesquisadora: O que o Arthur tem? 

Ele tem tireoide, tem algumas coisas. Eu não estou com o laudo aqui para te mostrar 

agora. Ele gritava na sala, queria agredir os coleguinhas e ele tinha  problema 

fonético grave. Ele não conseguia se comunicar quando ele queria. Então,  ele 

gritava e partia para cima dos amiguinhos. Mas, conversando e observando fui 

chamando a atenção dos pais que levasse a um pediatra e depois encaminharia 

para um psicólogo, neuro, fono também. E Graças a Deus! Ele está muito bem 

encaminhado ele está fazendo um trabalho de quarta feira na USP com ele. Ele já 

está no adequado. 

Pesquisadora: E o que você denomina adequado e avançado para que eu possa 

entender melhor? 

O adequado é que no Estado a gente trabalha com as hipóteses da Emília Ferreiro, 

que você deve saber? (entrevistadora assentiu positivamente com a cabeça), do 

construtivismo. Então, a gente trabalha com base nas teorias construtivista e 

interacionista. Então, seguindo esta linha de pensamento a evolução dele vai pelas 

hipóteses silábicas. O adequado quando ele já esta formando as sílabas para as 

palavras, cada sílaba uma letra. Ele já tem sonoridade nas vogais. É um pré-silábico 

com valor sonoro, com valor ele já tá indo para o avançado. Desculpa, na verdade 

troca, quando ele tá no avançado ele tá do silábico alfabético para alfabético. Ele já 

vai produzir, vai até tá lendo algumas coisas, algumas palavrinhas bola, casa já lê. 

Agora o pré-silábico só executa letras. Ele só acrescenta letras, já essa parte de 

sons. Ele já pensa igual eu fiz um teste com uma criança ontem e ele. Eu falei para 

ele “patinete”, aí ele ficou “pa-ti-ne-te” e aí ele repetiu de novo “pa-ti-ne-te”. Ele falou 

comigo o “a”, eu falei tem o “a”, eu perguntei: Mais qual a primeira letra? “pa-ti-ne- 

te”. “Papai” lembra para você alguma coisa? Ele falou o “p”, aí ele lembrou o “a”. 

Quando chegou a sílaba do “tinete” lembrou que o pai dele, o tio dele chama Nelson 

e o pai Nicolas. Ele foi associando e foi escrevendo. Só faltou a última letra. Nossa 

eu disse meu Deus que lindo! Porque ele era pré-silábico. Então, agora ele já está 

com valor. Já está indo para o adequado. 



144
 

 
 
 
Pesquisadora: E no seu primeiro ano você chega até adequado? 

Não, eu cheguei ao avançado. Eu já estou eu tenho vinte sete alunos, vinte já estão 

alfabéticos. Tem agora (P) dois com valor, não já tem mais. Vinte cinco alfabéticos, 

dois com valor e um pré-silábico. Que é menina que é especial, até outro também já 

conseguiu avançar. O que a gente pensa, imagina para um primeiro ano, 

supostamente que o governo deveria estar mandando para as escolas. Livros eles 

mandam muitos, tem muitos livros. Na minha sala de tem varal, livro de estórias, 

muitos livros maravilhosos, escritores assim ótimos. E as crianças da minha sala 

amam leitura. Eu dou muito livro para eles, gibis também. Eles recebem também 

todo mês, toda semana. Tem a roda de leitura toda sexta feira, empresto para cada 

um para levar um gibi. E tem a sacolinha de leitura também, que é o que eles levam 

para casa, Toda semana tem a ciranda de livros, cada semana sexta feira uma 

criança leva. Então todo mundo quer levar. Então esta semana quem levou foi a 

Eduarda Januário, ela levou e a mãe me devolveu hoje. Era para devolver na 

segunda, como tinha reunião de pais e mestres. Então, ela devolveu para mim. Mas, 

assim a estória que ela escolheu é uma fábula “A macaca que perdeu a banana” é 

da Ruth Rocha, do almanaque da Ruth Rocha. Ela desenhou assim magnifico e com 

ajuda da mãe ele escreveu uma frase. Lindo, maravilhoso! Mas, o desenho dela 

ficou muito lindo. Então, o primeiro momento eles fazem desenhos da estória, eles 

tem que ler com os pais, eles lê com os pais, com os avós, os tios quem estiver com 

a criança. E depois ou a criança sozinha ou com apoio também faz seu desenho e 

devolve. Eu dou parabéns, dou estrelinha, Aquela coisa, então todo mundo. Toda 

semana ele tem gibis novos. Nós não acumulamos, chegou, eu já ofereço. E ajuda 

muito. Tem muitas mães que no dia das rodas de leituras vai até a escola. E fica lá 

comigo observando as crianças, e fala a minha filha não fala de outra coisa só 

dessas leituras. E a leitura diária, que é a leitura “deleite”. 

Pesquisadora: Essa roda são espaços que você abre? 

É (pausa) eu mesma e os pais também frequentam. A roda de leitura é toda sexta. 

Eu monto a sala da melhor maneira possível para que eles tenham acesso aos 

livros. Eu ponho as caixas de livro, coloco as cadeiras e volta. Deixo tudo bonitinho, 

preparo bem o varal para chamar a atenção deles. São três varais lotados de livros e 

duas caixas de livros e está sempre renovando os livros. Isso o governo manda e o 

acho que é o Maurício de Souza que oferta os gibis. Ele tem um incentivo à 

educação. A minha diretora recebe muito material didático bom e os livros são muito 
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bons. Com este acesso que as crianças têm aos livros, cartazes e o professor, está 

ali sempre lendo sobre atualidades. Por exemplo, o projeto verdejando, nós 

aproveitamos muito. Porque eu estava trabalhando com a letra “v” e o (exemplifica 

como fala com os alunos) Verdejando, o que vem? Olha é o verde, mas por quê? 

Qual é o objetivo? A TV Globo está mobilizando em massa o povo para arborizar 

tornar bonitas as ruas com árvores lindas diferentes, ipês e etc. Eles começaram a 

se envolver começaram foram ao Jardim Peri (bairro) para ver a TV Globo. O 

pessoal lá está entregando árvores. Eu ganhei uma muda do pau brasil. Eu ia levar 

para escola, mas a árvores cresce muito e já tem árvores altas. Então, eu expliquei 

para eles que essa árvore não daria para a gente plantar na escola. Mas, levei pelo 

menos para eles conhecerem a árvore. Então, tem muita coisa à escola tem sala de 

vídeo, computação, tem uma boa quadra, tem um bom pátio. A escola é assim 

(pausa). A nossa escola, é uma escola que está bem cuidada. Então, lá a diretora 

tem muito cuidado para inserir essas criancinhas. As colunas da escola ela mandou 

acolchoar, são todas acolchoadas, cobertas com a cor da escola, que é o azul. Tem 

muito cuidado e se a criança cair é somente no piso mesmo. Tem pátio fechado se 

chover tem aqueles toldos e as crianças ficam ali brincam. Ele tem uma quadra 

muito boa, tem vez que eles levam as crianças em outra parte da quadra que é 

coberta, que tem árvores, tem bancos. Eu e a professora de Educação Física nós 

vamos para lá levamos os livros e fazemos a leitura com eles debaixo das árvores, 

tiramos fotos, temos muitas fotos. Eu adoro tirar fotos com eles. Tudo assim que 

tenho diferente eu tiro fotos deles. Eu mostro para eles, hoje na reunião no boletim 

de cada um deles tinha sua foto, todos eles tinham sua foto. Todos os boletins com 

foto, do dia da criança para animá-los. Eu acho que se todos e o governo, já que 

essa mudança partiu do governo. Só que tem muita escola que precisa de muita 

coisa, ele (governo) tem que colocando nas escolas massinha, coisas que nós 

professores temos que comprar para os alunos, que não vem para nós, que não tem 

esta disponibilidade. Igual na minha escola, a minha diretora se preocupa com isto. 

Mas, isso aí é preocupação do governo. A diretora tem fazer eventos para obter 

fundos e alguma maneira para ela cobrir esse vazio que o governo não dá. É o 

diretor que tem que dar. Se não o professor da sala vai compra, nós estamos 

sempre comprando e leva para que a criança não perder este momento. O momento 

dele de brincar. Eu tenho uns brinquedinhos por minha conta que ajudam. 
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Por exemplo, a Janaína (aluna especial mencionada anteriormente) ela brinca na 

sala. Eu preparo uma mesa final da sala para ela ficar ali, ajudada por outra colega 

sempre com alguém ajudando. E ela fica brincando, ora ela quer pintar, ora ela quer 

massinha. Ali, ela fica pitando, mas isso deve ser obra dele (governo). Como mandar 

fantoches para escola, na minha escola à sala de recurso para estas crianças da 

inclusão. Então, com isso é bem diferenciado e os professores são ótimos que 

ajudam muito. As crianças ficam metade do período na sala de aula e metade na 

sala de recursos. É uma ajuda muito grande, porque é uma ajuda psicológica, 

emocional e ajuda do especialista nesta área da criança e da inclusão. 

Pesquisadora: E você Vanilda, como professora, qual é sua percepção desta 

mudança para o ensino de nove anos? 

Eu achei assim, a coisa é (pausa). Como ele (governo) agora tá dando esta 

formação. Agora! Mas, esta formação deveria vim antes, você não acha? Antes, da 

mudança do projeto chegar à escola para ajudar esse professor. Porque dinheiro 

eles tem. Ele tem o dinheiro, o que falta mesmo proverem isso ao professor. 

Pesquisadora: Você já estava na transição? 

Eu já estava na alfabetização na transição. O projeto “Ler e escrever” já deu uma 

base, quando chegou você já tinha esta base. Só que precisava de uma 

competência maior. Eu acho que faltou um treinamento e um esclarecimento. 

Pesquisadora: Agora surgiu o Pacto Nacional pela alfabetização da idade certa? 

É! agora! Então, eu disse eu tenho que fazer. Olha! Emília Ferreiro estudei há muito 

tempo. Ana Teberosky, Vygotsky faz muito tempo. E Wallon e o Piaget, tudo isso 

está voltando. Então, o Pacto está ali presente tudo isso. Embora, muita coisa que 

eles estão colocando, nós já estamos fazendo. Aquele pedagogo, que ele estudou o 

magistério, fez um bom magistério e a pedagogia também dele foi bem feita, 

trabalhada, ele procurou ir atrás de curso. Como eu fui para USP atrás de curso, 

passei lá um ano correndo atrás de curso. Fiz um curso aqui e outro ali, para poder 

melhorar a minha formação, para eu poder melhorar o meu trabalho, e qualificar o 

meu trabalho. Porque eu penso sem conhecimento, eu vou aonde? Eu vejo uma 

criança chorando, eu tenho que procurar ajudar esta criança, trabalhar o emocional 

dela. Quando eu vejo que não é, quando eu não vou conseguir eu chamo os pais e 

peço que ele procure um psicólogo. 

Pesquisadora: Quando você me fala que tem trabalhar este emocional, do que 

especificamente você está falando? 
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Eu vejo a criança triste, sem motivação, procuro saber o que está acontecendo. Eu 

procuro sair em busca do que está acontecendo. Se eu vejo que é na família, 

procuro trazer o familiar na escola para descobrir. Porque as minhas crianças eles 

tem uma professora motivada, eu faço de tudo para motivá-las. Eu sou uma 

professora que estou trabalhando e se eu percebo que a criança está só. Eu chego 

e falo: (exemplifica como aborda a criança nestas situações) Amado, toma aqui o 

gibi. Vamos ler um gibi. Ponho dentro da malinha, junto do caderninho. Põe dentro 

da mala. Então, né? A criança já vai ter um lazer com ele mesmo. Ele fica vendo as 

figuras, às vezes, ele lê e me fala alguma coisa e você nota. Às vezes, eu levo 

pirulito deixo ali. Dou um pirulito e ele fica logo contente. Fica ali lendo o gibi dele, 

fingindo que está lendo, e o pirulito (pausa) quando não tem pirulito é uma conversa. 

Às vezes, levo no meu colo, o Arthur mesmo é um deles. Arthur fica até com ciúmes. 

Tem também o Vinicius do lado que gosta de um colo. Nesse momento digo 

(exemplifica como conversa com o aluno) o Arthur precisa mais da prô, aí ele fica 

quieto. Fica lá na mesinha do diagnóstico. Eu fico ali de olho em tudo. 

Pesquisadora: E você é sozinha na sua sala? 

Não tenho auxiliar não. 

Pesquisadora: Nem para as crianças que você me disse que precisam de mais 

auxílio? 

Inclusive estamos pedindo uma cuidadora. Pois, existe uma Lei, é estou pedindo 

uma cuidadora. E a minha coordenadora com a minha diretora também. O porquê 

eles tem que ter um laudo, sem o laudo não tem cuidador. Já está sendo pedido a 

cuidadora, porque a menina (Janaína) tem espasmos. Ela boliviana, ela não é daqui. 

Está aprendendo a falar agora. A idade mental dela, provável que seja de três, 

quatro anos. Mas, já fala “mão”, “qué pintar”. Eu ensinei para ela, tem um palhacinho 

Patatí Patatá, lugar de pôr as lixeirinhas, um num canto e no outro. Eu chegava 

dizia: Patati! Patati! Porque eles não são daqui, ela ficava olhando. Patati! Aí eu dei 

um palhacinho para ela pintar e montar o corpinho. Eu fui lá montei o corpinho e 

comecei a pintar com ela. Levei aquele narizinho de palhaço para eles colocarem 

para mostrar para ela que faz graça e contei uma estória também e agora ela só 

fala: patati! Patati! Patati! Mas, igual como tem a roda de leitura e de  estória 

também. Já na roda de estória eu não faço a leitura, coloco um CD. Como se fosse 

um contador. Eles ficam tudo ali quietinho esperando, né? Eles gostam, porque eu já 

leio todos os dias e se ficar só... porque todos os dias tem a leitura “Deleite”. 
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Pesquisadora: Por favor, me explique o que seria esta leitura “Deleite”? 

Então, a leitura “Deleite” é uma leitura prazerosa. Você tem que escolher um livro 

que você lê de uma maneira que envolva as crianças. Ás vezes, eles pedem para 

apagar a luz, eles dizem: Prô! Apaga a luz! Aí eu apago as luzes e aí eu começo. Ás 

vezes, eu falo para eles: não é melhor eu deixar a luz aqui da frente acesa. E eles 

dizem: Não! Não! Apaga tudo! Aí eu apago as luzes. Como a minha sala ela fica do 

lado de área verde muito grande. Então, fica iluminada. Eu começo a leitura. Então, 

aquilo é um momento de prazer, é o momento “Deleite”, onde o professor envolve as 

crianças com  a fantasia, coma aventura das leituras, com o viajar do universo 

cultural prazeroso para que a criança não pense que a leitura seja uma coisa tão 

ruim, obrigada a ler. Eu falo a leitura (pausa) Dou exemplo para eles: Eu não 

conheço Roma, mas tem uma leitura linda do Gaspar em Veneza, ele se perde que 

rendo andar naquelas gondolas. Ele vai e fica perdido, sozinho procurando a família. 

Então, se não fizesse essa leitura como eu iria conhecer Veneza, as gondolas. 

Aquele lugar tão lindo, tão maravilhoso. É professora isso é realmente importante, 

como diz meu neto: é interessante. E é a palavra dele, ele fala que é o dono da 

palavra interessante. 

Então, é mágico você ver as crianças viajar com você nesse universo. Eu tenho um 

aluno que ele estava fazendo o trabalho com as crianças que vivem na rua, essa 

trajetória triste do social e eles são privilegiados por estarem numa escola boa e tem 

pessoas que estão preocupados com eles, dando o melhor para eles, procurando, 

dando uma educação privilegiada para mais tarde serem uma pessoa importante na 

sociedade, quanto que tem pessoas que não tem este poder aquisitivo, não tem 

ninguém para ajuda-los. 

Uma menina citou que no Jardim Peri, inclusive ela fez um desenho também, tem 

uma mulher grávida com uma criancinha de colo andando de casa em casa pedindo 

comida. Nossa! Aquilo veio como um filme para aquela criança a realidade como ela 

já tem, já pensa no social. Já entende! Já tem uma conscientização! Já reflete isso 

que ela mostrou através do desenho, inclusive escreveu uma frase sobre este 

assunto. 

Outro menino ele falou para mim: Olha professora como você fala das flores, do 

verde, da natureza você é como a brisa. Olha! (nesse momento a professora se 

emociona). Aí! Eu disse: Isso é poesia! Então, ela já estava rimando. Eu falei: Meu 

Deus! Nossa! Isso que dá (pausa) uma poesia. 
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Eu acho que criança tem que aprender com música e poesia. No início quando eu 

fazia o magistério e já dava aula numa escola lá na Vila Gustavo, eu fiz um curso de 

alfabetização musical e esse curso era assim, era uma coisa muita restrita e 

fechada. Na época eu tinha dedicação plena. Então, eu como professora do Estado 

eu não poderia transmitir as minhas ideias fora daquela escola e não poderia nem 

falar nada do meu curso para ninguém. Era assim não poderia emprestar material, 

nada. Não podia divulgar nada daquele curso que eu estava fazendo e terminou, 

com certificado e tudo. Acho que isso que abriu muito porque eu gosto de música 

tanto no coral, na Igreja Presbiteriana que frequento na Vila Maria. E a música ela 

anima as crianças, ela deixa as crianças e você para seu trabalho e começa a cantar 

com eles, coloco. Nossa até mesmo a disciplina, é igual eu leio a estória, às vezes, é 

uma estória bíblica que eu conheço algum corinho. Davi mata Golias, aí tem a 

musiquinha aí você canta com eles. Meu Deus do céu! Eu não posso cantar agora, 

porque a minha voz não está boa. Nesta semana não tem coral também, faz duas 

semana que a minha voz não está boa. E aí a gente canta com eles. E eles gostam 

também das parlendas, músicas, cantigas que eles trabalham no Ler e escrever de 

domínio público ajuda muito. Não, é? Porque eles cantam com você, olham a letra 

ali. Trabalhando com aquelas letras de música que tem letrinhas novas, eles vão 

montar e isto também ajuda muito. Então, eu acho que é importante para eles 

principalmente agora. Poesia, estória e música, isso é fundamental para que eles 

não fiquem cansados e não pensem que a escola para eles é uma coisa muito dura, 

muito triste. Então, é necessário prepara-los agora com animação, motivados para 

sequencia. Eu tenho agora, famílias muito simples e eu falo tudo depende de você. 

Mas, sem alguém na minha casa não estuda não tem problema. Você vai aprender e 

vai ensinar este que está em casa. Você vai chegar vai ler para ele, quando eu 

mando a sacolinha. Eu falo: Envolva, convide todo mundo para sala, manda sentar e 

a leitura e eles chegam assim com sacolinha. Lá! Minha avó gostou, minha tia 

gostou meu irmão mais novo gostou. Leram duas vezes, eu falo tá vendo! Esse 

projeto nosso é muito importante! 

Pesquisadora: Essas inciativas foram feitas são compartilhadas? 

É em conjunto. Todas nós professoras compartilhamos destas práticas. Também é 

compartilhado do primeiro ao quinto ano, todos os professores mantem esses 

projetos. A ciranda de leitura. 

Pesquisadora: E são vocês professores que propõe isto? 



150
 

 
 
 
Sim, somos nós nos HTPC. Então, no inicio do ano já feito tudo isso em grupos, com 

o coordenador, com diretor. Todos ali, inclusive a supervisão de ensino também. 

Então, nosso trabalho do Estado, na ação pública é assim. Um trabalho em 

conjunto. 

Pesquisadora: Teria mais alguma coisa que você julga importante me falar? 

Eu te falo que é importante mesmo é a família. A família é o berço, é o fundamental 

para essa criança. Porque a criança tem a família, que a família ampare essa 

criança, ela rende. É o que eu digo, eu tenho alguns alunos que (pausa) esta minha 

sala deste ano teve um progresso mais que (pausa) estamos em Outubro com esse 

tanto de criança que tenho, comecei com trinta e cinco. Com as crianças que foram 

transferidas, já vinte sete bem estruturadas com sucesso e garantia do professor da 

estrutura da escola e do acompanhamento dos pais. Porque você fala para o pai que 

o filho dele está doente e ele corre atrás do médico, a criança vai sarar. Ela volta no 

dia seguinte feliz e ele vai fazer seu trabalho com ele. Então, você tem aquele 

cuidado de estar ali olhando para que criança tenha sucesso. Seja uma criança que 

saia dali com maturidade, pronta. Como diz o Piaget: com prontidão! Pronta para o 

acesso ao conhecimento para saber. É um trabalho que move sociedade, uma 

interação no todo família, escola e sociedade. E isso é o fundamental para 

Educação. 

Para mim é preciso cuidado e respeito com que se fala. Porque a criança como se 

fala, é uma flor, é muito delicada. Tem o cognitivo que deve ser cuidado e esperado. 

Eu espero que a criança chegue ao adequado e ela vai digerindo, processando. As 

crianças chegam falando errado e você introduz uma linguagem culta. Ela vai iniciar, 

não pode ficar largado. É através do amor, do sentimento e do valor que você usa 

em benefício da criança para que ela possa caminhar na estrada do ler, escrever e 

com carinho ela chega lá. 
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Pesquisadora: Carla eu gostaria que você me falasse sobre sua formação e 

trajetória. 

Eu sou publicitária e estou na área da educação desde. (pausa) Fiz magistério muito 

nova e depois extinguisse o magistério, entre faculdade de publicidade, me formei 

não era o que eu queria e voltei e fui para pedagogia e estou há dez anos na área 

trabalho no colégio. Trabalhei seis anos sai, fiz um tempo fora, fui morar fora. Fiz um 

curso na escola da Ponte (Portugal) e na Régia Emília na Itália também. Na Régia 

Emília mais pela vivência pela história porque eu não domino bem a língua, italiano. 

Mas, foi bacana a vivência e poder participar. Depois voltei para o Brasil, voltei pra 

cá e o colégio que estou hoje. Acredito muito na metodologia do sócio construtivismo 

e tenho dificuldade de trabalhar de outra forma. Muita dificuldade de trabalhar, já 

tentei em um local tradicional. O meu perfil, não sei se é porque eu aprendi a 

educação de um modo de outra forma. Eu me formei na Uniban. Comecei a 

psicopedagogia, mas, engravidei no meio do caminho e parei, não consegui. É uma 

meta para próximo ano e é isso. 

Pesquisadora: Há quanto tempo você está na alfabetização? 

Seis anos de alfabetização, hoje eu tenho um primeiro ano e segundo. Na verdade, 

um antigo pré e um primeiro ano, a antiga primeira série. 

Pesquisadora: De acordo com tudo isso que você já me disse, o que considera 

como sucesso/desempenho escolar no primeiro ano do ensino fundamental de nove 

anos? 

Na verdade é até difícil para gente por conta da sociedade que não é bem instruída 

em relação a isso, ou seja, a mudança da lei. Porque para pai e para mãe, às vezes, 

no primeiro ano você tem que alfabetizar. Porque o filho do fulano se alfabetizou, 

porque meu sobrinho se alfabetizou e a gente fala que num colégio sócio- 

construtisvista a forma da alfabetização, do ensino é diferente. Não é o “B-A, B-A, 

BÀ” não é “BA, BE, BI, BO, BU”. A gente tem toda uma vivência, a criança precisa 

entender porque é aquilo, que letra é essa vamos fazer uma associação como o 

nome do outro. Até fazê-los entender cair à ficha. Mas, se eu juntar este com este 

vai dar esse. Não tem decorar, não tem isso e para mim isto é o sucesso. A gente 

brinca muito através de muita brincadeira. É jogo de dominó, é bingo de letras para 

ser mais agradável, para ser mais gostoso. Até para quem já é alfabetizado, porque 
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tem muita gente que se alfabetiza em casa e para que ainda não é. Eu entendo que 

numa sala heterogênea. Porque eu tenho crianças que já são alfabetizadas com 

sílabas complexas e tem crianças que ainda não conseguem juntar e é uma sala 

pequena, com oito alunos, que não conseguem juntar que o “B” com o a “A” da “BA” 

e ainda não. Eles reconhecem as letras mais não juntam. Também tenho quem nem 

reconhece letras, por questões. Enfim, que não diagnosticadas ainda. É realmente 

uma sala pequena e heterogênea. Que pai e mãe fazem comparação e que eles 

mesmos se sentem. Porque que o outro já. Porque o outro ainda não consegue e o 

outro consegue. Então, eu arrumo mecanismo dentro da sala. Tipo você vai ajudar 

quem ainda não fez, porque para ninguém se sentir descartado. Porque tem alguns 

que precisam de mais atenção e tem outros que precisam menos o que nem 

precisam. Então, nós tentamos arrumar uma forma e esse jogo. E a partir do jogo 

que faz tudo ser mais gostoso no dia a dia. Antes de colocar no papel, antes da 

gente, antes do registro. E o nosso material também facilita, favorece. Tem muitos 

jogos, tem muitas atividades lúdicas. E tem outro material que trabalha com música 

a partir de sonorização, de silabação, tudo isso através da música fica mais fácil de 

compreender. Embora, a gente não dê um nome à sílaba, tem outras. Lá na frente 

isso vai aparecer, no primeiro ano ainda não é a hora. E é isso. 

Pesquisadora: Bom, você acompanhou essa mudança do ensino de nove anos. 

Como foi isso para você? 

Eu estava no primeiro ano antes da mudança. É a gente tem claro, no começo, acho 

que foi para todo mundo meio assim. Todo mundo (pausa) Mas como assim? E que 

vai ser? Como vai ser? nono ano? Até a gente compreender que nada mais era a 

mudança de nomenclatura. O material não mudou permaneceu, o conteúdo do 

material não mudou permaneceu. É o que daria conta do primeiro ano era o que 

daria no pré e no segundo ano a antiga primeira série, e assim sucessivamente. Eu 

acredito que seja mais difícil para as famílias do que para gente. Para nós tem esta 

divisão bem clara, até porque a gente tem toda uma assistência (pausa) é (pausa) 

tanto da escola, quanto do Pueril Domus que é. A escola que eu trabalho é 

associado ao Pueri Domus. A gente teve todo um trabalho, mesmo que... No ano 

que mudou o nome, eu não me lembro (pausa) 

Pesquisadora: Foi em 2006. 

É que a Lei entrou em vigor, mas foi em 2007 que mudou realmente a nomenclatura. 

E foi regularizada em 2007. Até o ano seguinte que foi em Janeiro, que a gente tem 
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todo o trabalho pedagógico antes de iniciar as aulas. A gente teve uma assistência 

muito grande do Pueri Domus que nos esclareceu todas as dúvidas que a gente 

vinha tendo desde que a Lei foi sancionada. 

Pesquisadora: Você enfatizou bastante para mim que há uma questão com as 

famílias. Ainda, me disse que tem muito claro qual seu trabalho no primeiro ano, 

mas tanto na primeira fala como na segunda você enfatizou a família. Então, me diz 

como você articula esta questão como uma classe tão heterogênea, como você 

mesma salientou? 

Porque todo inicio de ano na reunião a gente que trabalha com esta faixa etária 

tenta deixar bem claro o que foi a mudança. O que é o ensino de nove anos. Enfim, 

a gente deixa super claro. Mas, são famílias que estão muito preocupadas com a 

questão de alfabetização. Para que quando dorme na educação infantil e acordo no 

primeiro ano a família “pira” em relação a isso. E quando vai começar a ler? Quando 

que vai começar a escrever? E a gente deve garantir e nem deve garantir que o 

primeiro ano é um ano de alfabetização. A gente tem que parar pensar que é o 

antigo pré, certo?! A gente assegura e tem que assegurar que no final do segundo 

ano, a antiga primeira série, o aluno estará lendo e escrevendo. Claro que a grande 

maioria já sai do primeiro ano lendo e escrevendo. Mas, isso não é prática, na 

verdade não é a obrigação, não é a meta. Não é a meta da gente no primeiro ano, 

não é. Hoje nós estamos em Outubro e tenho uma sala com oito alunos e três não 

irão seguramente alfabetizados para o segundo ano. Não vão, mas é tranquilo. 

Porque, claro que é difícil, mas é tranquilo. Porque a gente está seguro por lei, 

dentro da Organização Aldeia do Pandavas, é seguro que. (pausa) A gente tem isso 

não é necessário que saia lendo e escrevendo no primeiro ano. Mas, quando eu falo 

da família é delicado, porque tem sim comparações. Tem família que também não 

acredita na metodologia. 

Pesquisadora: Explique-me isso melhor? 

É muito engraçado, é muito difícil na verdade. Porque entra na escola e vê um 

espaço bacana e, às vezes, não se instrui não se informa. Eu acho que quando você 

tem um filho, você tem que ver o que você quer para seu filho. Qual é a vivência da 

família, qual o espaço que tem como funciona. É a mesma coisa que, coloco o filho 

numa escola bilíngue e não tenho prática no dia a dia, dentro da minha casa. Ah, ok! 

Vai ser para quê? Eu não acredito nisso. Porque não esperar um pouquinho mais, 

entende? Uma vez uma família há muitos anos e falou assim: Mas quando ela vai 
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aprender o “abecedário”. A criança tinha três anos... Esse ano ela já aprende o 

“abecedário”? Não infelizmente esse ano ela não aprende o “abecedário”. Porque na 

educação infantil, a gente aprende a brincar, a gente aprende outras coisas. O 

“abecedário” ele vai aprender lá na frente. Ah! Porque o filho do meu vizinho está. 

Então, ele está procurando um ligar errado. Porque eu acho assim, antes de uma 

mãe colocar um filho dentro de uma escola, ela tem. Ela primeiro precisa saber o 

quê ela quer, o quê ela acredita. O quê a escola pode oferecer para ela dentro das 

suas escolhas e expectativas. Não é um espaço bonito, não é a escola que tem 

piscina, não é quadra maior. Claro que também faz parte, mas não é isso. Então, os 

pais tem que ter claro as expectativas que eles têm e ver se a escola pode ou não 

oferecer. E a diretora é muito clara em relação a isso. Se uma mãe procura, ela 

deixa claro posso ou não posso suprir sua expectativas. E isto é trabalhado desde o 

momento que a pessoa procura a escola. Não é vendida uma coisa que não 

acontece. A gente trabalha, mesmo porque a gente tem um trabalho efetivo com 

crianças que tem dificuldades de aprendizagem ou qualquer outra interação social. 

Tem alunos com várias deficiências e a agente tem que ter calma, a gente tem que 

ter paciência para trabalhar. A gente tem que respeitar o momento de cada um, o 

espaço de cada um. Na minha sala eu tenho cinco crianças que estão alfabetizadas 

ou em vias de. Foi aquela que te mencionei que veio de outra escola e foi inserida 

agora. Outra veio, ela tem um laudo médico, ela teve uma complicação ao nascer, 

falta de oxigenação e ela começou tudo muito tarde e ela tem um problema genético 

também e o laudo que no o neurologista nos enviou junto com o geneticista de que 

ela não tem, ela não nos devolve. Se um dia ela vier reconhecer letras é um grande 

avanço. 

Pesquisadora: E a família está consciente disso? 

Sim, a família está consciente. Mas, os pais são professores. E para o pai é mais 

que para a mãe. Toda a reunião de pai ele vem e diz: “Eu tinha certeza que hoje eu 

ir vim e você ia me falar que ela aprendeu alguma coisa.” Mas, ela não reconhece 

nem cores, absolutamente nada. Não tem devolutiva. Ela deu devolutiva, tem 

devolutiva social, retorno social, antes ela evacuava na calça, muitas vezes era de 

propósito, porque não falava: eu vou fazer cocô e você vai me limpar! Hoje ela não 

faz mais e não fala mais deixe jeito também. Ela não briga antes ela batia e hoje ela 

não faz mais. Ela procura mais as amigas para brincar, ela aceita mais as 

brincadeiras. Antes ela não tinha esse momento era sempre sozinha, gritava o 
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tempo todo, não conseguia sentar numa roda para ouvir uma estória. Hoje ela já faz, 

pegava um papel e resgava e picotava todo. Agora não faz as anotações dela 

(risos). Ontem ela fez a lição dela e veio me mostrar. “Olha prô fiz bonito?” Então, 

é... Enfim, ela já conseguiu socialmente ser inserida, inserir-se. Que já é um ganho 

muito grande em pensar como ela começou. Ela chorava, batia. Ela passou muito 

tempo tomando remédio. Não sei ao certo o remédio que ela tomava. Mas, hoje 

parou de tomar remédio. Esses remédios era para controle do comportamento e 

hoje ela não toma mais. Desde inicio do ano e esse ano ela deslanchou. Foi ótimo, 

ela tem um ano a mais que os outros alunos. Ela está conosco. Este é o terceiro 

ano, demorou dois anos para ela responder, ela está em inclusão. 

Pesquisadora: Você mencionou que os pais tem toda uma cobrança com a 

alfabetização do primeiro ano, talvez até por identificação com seus primeiros anos e 

como fica isto quando você afirma que tem na sua sala crianças com dificuldades. 

Como você, professora Carla, articula isso na prática? 

É são outros tempos. É a gente fica extremamente ansiosa (pausa) é com os pais, 

com os outros. (pausa) É a gente fica extremamente ansiosa no inicio porque é uma 

novidade, por mais que você conheça. Porque ela foi aluno da outra no ano passado 

e agora ele é seu. Então, você tem que fazer o melhor para ele. Esta aluna, por 

exemplo, ela tem o material igual aos demais, o material é igual dos amigos, porém 

eu ofereço e proporciono atividades extras. Como a psicopedagoga que também 

pega esses alunos em algumas horas durante a semana para fazer trabalhos 

separados. Então, eu trabalho com coordenação motora, a gente tem os trabalhos 

de acordo com a demanda de cada criança. É curioso porque para os outros alunos, 

embora, eles saibam. É lógico que eles sabem, eles notam. Mas, não é questionado. 

Não sei se é porque eles estão aqui a grande maioria desde pequenos e eles já 

estão acostumados. É a realidade e cada avanço, por exemplo, eu tenho esta aluna 

que acabei de mencionar. A cada avanço que ela dá, os amigos beijam, os amigos 

abraçam, os amigos dizem: você está conseguindo. Olha! Esses dias mesmo ela 

sempre coloria tudo da mesma cor, ela nunca trocava. Esses dias elas fez um 

desenho e ela falou para mim: é uma casa. Ela fez na lousa e ela tinha usado três 

cores. E as amigas deram parabéns para ela e falaram que o desenho ficou colorido 

e bonito. É muito natural para eles, faz parte. 

Pesquisadora: Para as crianças? 
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Para os pais também. É a gente sempre ouve dos pais que gosta da proposta da 

escola e um dos motivos é que a realidade da vida e que eles tem aprender a 

respeitar, porque tem muitas pessoas diferentes da gente. O colégio vive isto. Então, 

é a gente respira isso, a individualidade. Cada um é diferente e a gente tem que 

respeitar o momento e o limite de cada um. 

Pesquisadora: E você se identifica com isso? 

Eu falo eu gosto muito da escola porque é difícil a gente achar por aí uma escola 

como essa. É muito difícil. Hoje eu sou mãe e isso que eu penso que é isto que eu 

quero para minha filha. É exatamente isso, que ela conviva. É Valéria, eu tenho até 

uma história que (pausa) eu tenho uma tia(pausa) Posso falar isso? 

(a professora fica com os olhos marejados) 

Pesquisadora: Claro, fique à vontade? 

Ela tinha uma sobrinha por parte do marido dela, ela já é falecida inclusive, que ela 

tinha uma deficiência mental e para mim toda a vez que era hora de ir para casa 

desta minha tia que era festa, alguma coisa, era um parto para mim. Porque eu 

sabia que tinha que ver, aquilo me doía, eu não sei por que se era diferença, eu não 

sabia conviver com aquilo. Eu era pequena e não tinha contato tão próximo com 

isso. Eu me sinto mal.. 

(escorre algumas lágrimas no rosto da professora) 

De ter sentido isso. Enfim, eu era uma criança e saber que hoje eles podem ter esta 

oportunidade de conviver de ajudar. Saber que desde pequeno eles se tornam 

pessoas melhores. Eu acredito que não tem nada de negativo isto e ele só tem a. 

ser como seres humanos mesmo. 

Pesquisadora: E o fato de vivenciar este acontecimento que parece ter sido 

marcante na sua infância quando você se encontrou na pedagogia, a partir do 

caminho que percorreu na sua formação, foi algo natural? Até por ter vindo trabalhar 

numa escola que tem é esta proposta de também atender crianças com mais 

necessidades? 

É eu vim para cá logo. Eu vim como estagiária e me formei e já estava aqui. Eu 

entrei em contato logo que cheguei, não foi doído, mas não foi uma coisa que em 

nenhum momento eu esqueci este fato. É uma coisa que esta comigo, é eu precisei 

passar por isto. É eu acredito em coisas da vida, que te coloca num lugar para você 

superar coisas que não eram não foram. Enfim, bem encaradas. Eu acredito que eu 

vim por este motivo. Eu precisava passar por isto, eu precisava e hoje. Quando eu 
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entrei eu achava muito mais difícil. Eu dizia: Como assim? Eu fui para uma sala que 

eram doze regulares e três e falava: Gente não dá! Um aluno autista extremamente 

inteligente, extremamente inteligente, uma aluna com síndrome de Down que hoje 

eu paro e penso que realmente uma criança com síndrome de Down? Tem tantas 

coisas que são ruins no mundo e ter um aluno com síndrome de Down é uma 

criança, um filho. Enfim, não é nada. Não é uma doença, doença é triste, né? A 

gente já perdeu alunos com doença. Isso é triste, se ter uma deficiência não é nada 

demais, é uma limitação que a gente tem que aprender conviver com ela. E foi muito 

engraçado, porque logo depois eu recebi um aluno do Rio Grande do Sul que era 

deficiente visual e autista. Mas, com ele era extremamente difícil ele tinha uns lances 

do tipo. Ele não comia nada que era com “L”, não bebia nada que era com “L”, não 

usava nada que era com “L” (risos) Era uma loucura, era loucura! O dia de suco de 

laranja não podia. Porque ela não gostava de “L” (risos). Então, passaram muitos 

que marcam, mas com cada um. Se dúvida que eu aprendi muito e sei que eu 

aprendi a ser um ser humano melhor, muito melhor. 

Pesquisadora: E até poder olhar para essas diferenças de outra forma... 

É verdade eu fico até emocionada de falar... 

(a professora fica com os olhos marejados) 

Isto me ajuda até na minha prática com os regulares. Até para crianças poderem 

conviver com essas diferenças mais cedo. Eu acho que favorece. E você sabe que 

eu vejo mães muito mais aflitas do que as próprias crianças. 

Pesquisadora: Como é isso? 

Ah! É muito natural para eles. Esses dias uma aluna minha falou para mim: Aí prô, 

acho que a Isa. (olha só que inocência!) acho que falta um parafuso a menos nela. 

(risos) Eu acho e falei para minha mãe. Mamãe eu acho que a Isa tem um parafuso 

a menos. A minha mãe brigou comigo falou para não falar assim. 

Então, tá vendo para ela e para mãe. Tadinha! Para ela só achou que ela tinha um 

parafuso a menos. Porque ela fala alto, porque não obedece às vezes. Entende? 

Porque tem outro aluno que teve um câncer operou, enfim, não voltaram os 

movimentos. Ele brinca com as crianças do jeito dele, sentado, devagar, enfim. Aí 

teve uma festa que chama a festa da família onde foi todo mundo. Eu vi mães 

extremamente preocupadas, não brinca assim com ele, não faz assim com ele. Mas, 

para eles é muito mais natural do que para os pais. Então, as mães. Aí coitadinho, 

talvez tenha vivido a mesma coisa que eu vivi. Tenha vivido uma convivência assim 
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e acha que é coitadinho. Não mais ele está inserido. Claro ele tem uma doença, uma 

limitação, uma síndrome o quer que seja. Mas, está aí feliz. 

Pesquisadora: Já que chegamos à questão e você mencionou o comentário desta 

aluna. Fico pensando que talvez existam algumas situações que podem até sugerir 

certo preconceito e o que acontece? Embora eu saiba da proposta da escola e como 

fica isto? 

Você sabe que veja muito mais uma cobrança em relação à aprendizagem do que 

preconceito. 

Pesquisadora: Como assim? 

Eu vou te explicar. Esses dias eu estava dando a verificação de aprendizagem nova. 

Porque a gente aplica estas verificações de aprendizagem para o segundo ano e eu 

tenho um aluno no segundo ano que ele também teve problema no nascimento, 

faltou oxigenação, nasceu prematuro de seis meses. Enfim, várias questões e ele 

faz atendimento também com a psicopedagoga em outro momento, em outro 

horário, três vezes por semana além da sala de aula. Ele tem a parte motora bem, é 

defasada, bem complicada, me fugiu a palavra. Ele começou comigo e foi terminar 

nesse dia com a psicopedagoga e outra aluna que veio por outro motivo neste 

mesmo dia e não era e não ficou com a psicopedagoga. A hora que ela o viu 

fazendo a verificação com a mediação da psicopedagoga, ela foi cobrar dela: Por 

que ele pode fazer com você e eu não? E você está explicando para ele e eu tive 

dificuldade na sala e não pude falar com você. Suely vai falar com a minha 

professora da minha verificação. 

Então, é muito mais cobranças e falta de entendimento deste tipo, porque eles têm 

uma assistência deste tipo, do que propriamente um preconceito de ser diferente, de 

fisicamente. Eles querem também, ele está tendo vantagem e em relação a mim, 

mais ou menos isso. Porque que para ele você ajuda procurar no dicionário e você 

não me ajuda. Você fala que eu posso, ele também pode. Eu já o vi, tem duas mãos. 

Veja é mais para esse sentido da parte da aprendizagem do quê. 

Pesquisadora: E quando ocorrem estas situações o que você faz? 

Ele tem um pouco mais dificuldade e a gente tem que respeitar. Por enquanto ele só 

consegue com a minha ajuda. Você consegue sem a minha ajuda, tô mentindo? 

Não, não tá. Então, bom tá. Porque a Sofia pode fazer a prova falando. Porque a 

Sofia é disléxica. Ela pode fazer a prova oral, na hora ela tem mais dificuldade, mas 

ela sabe. Ela sabe das limitações dela, principalmente no segundo ano já sabe. No 
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primeiro ano fica mais difícil, como menina que disse que ela tinha um parafusinho a 

menos. Mas, depois no segundo ano eles já conseguem. É impressionante, é 

impressionante, o desenvolvimento. Porque no primeiro ano acabaram de sair na 

educação infantil. Tem uns que são tão imaturos tão imaturos. Eu percebo também, 

vou falar de outra questão, da dificuldade nasce. Por exemplo, a gente tem a lei até 

trinta de Março, Junho. Março é na rede pública. Na privada é 30 de Junho, gente, a 

diferença é gritante de quem faz aniversário em 25 de Junho para quem fez em lá 

trás. Isto chama maturidade, é impressionante. 

Pesquisadora: Fale-me mais sobre isso. 

Tem pais que querem, eu sou uma delas, eu juro. A minha filha é de cinco de Julho, 

eu rezei tanto para minha bolsa romper antes do dia 30 de Junho. Que como assim 

a minha filha a maior da sala, e hoje eu paro e penso tudo bem não tem problema. 

Antes ela ser a maior a velha e estar dentro do que eu querer adiantar isso, assinar, 

entrar com recurso. E porque tem muito porque lá na frente dá efeito enorme ela é 

imatura e não consegue acompanhar é muito complicado. Eu tenho crianças e vejo. 

Eu tenho uma, você perguntou da alfabetização. É ela simplesmente quase oito 

meses de diferença da mais velha. Ela não despertou para alfabetização, ela não 

tem simplesmente nada. É a menina do parafusinho a menos, ela é criança, criança 

não muda nada para uma criança de infantil I ou II, o pensamento nada. É 

imaturidade mesmo, você imagina uma mãe que não quer que faça o segundo ano e 

põe essa criança no terceiro ano o que vale, tem pais que não pensam, Eu prefiro 

que estejam. Vou pagar um ano a mais nessa mudança. 

Pesquisadora: Você acha que isso também influencia? 

Muito, muito, de pagar? A questão financeira, muito, muito. Imagina (pausa) eu falo 

com amigas que falam isso. Na época, se acredita? Vai te segurar porque ele é do 

dia 10 de Julho um ano mais de escola. Já pôs na ponta do lápis quanto que é um 

ano mais de escola. Você acha e o resto. 

Pesquisadora: Voltando para a mudança da lei, o que você considera isso foi 

favorável ou não? 

Na verdade eu não vejo diferença para a minha realidade. Porque eu estou em uma 

escola que diferente, particular, que as crianças vêm desde cedo na escola. Não é a 

realidade da rede pública onde as crianças são obrigadas a ir à escola de repente 

para pegar um leite, a gente sabe que existem outros motivos além dos 

educacionais. Na minha escola é outra realidade. Eu acredito que não tenha feito 
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diferença. Porque para gente o que mudou foi o nome, o conteúdo é igual, a criança, 

normalmente, já vem daqui. Crianças que vem no maternal II já vão se formar no 

nono ano agora. Eu não vejo muita diferença, dentro da minha realidade. 

Pesquisadora: E na sua percepção de outras escolas da rede privada, a partir de 

experiência de suas colegas? 

Para mim é positivo. Trazer a criança para a escola mais cedo, enfim, eu não sei te 

dizer. 

Pesquisadora: Apenas para nós finalizarmos pensando em sucesso escolar dentro 

do seu primeiro ano se teria mais alguma coisa a mais para me dizer. 

Primeiro deixa apenas eu te contar como é a verificação de aprendizagem no 

primeiro ano. É muito lúdica e muito simples, por exemplo, é dentro de um livro “A 

verdadeira estória dos três porquinhos” contando a estória do ponto de vista do lobo 

mal que não era nada daquilo que os porquinhos estavam achando. Dentro daquilo 

a gente faz atividades que eles já estão acostumados todos os dias, sempre. É de 

acordo com a estória, tipo ajude o porquinho contar quantas casas tinham na rua. 

Então, vai enumerá-las. Coisas que eles fazem todos os dias. Que eu acredito que 

seja o sucesso. O João é o João, a Julia é a Julia, Ana é Ana. Como a Julia chegou 

como ela está. Como o João chegou e com ele está. A gente tem que ter este olhar. 

Que cada criança é uma criança adianta a Maria que acertou tudo. Mas, no começo 

do ano ela já veio desse jeito. Puxa! Olha! Julia ela não conseguia contar até 10 e 

agora consegue. Então, é um olhar delicado para cada um dos alunos. É uma 

avaliação individual. É qualitativa e não quantitativa. Até é muito difícil dar uma nota, 

mas a secretaria da educação, o MEC. A gente deixa bem claro para o pai. O pai 

pergunta por que ele tem oito e ainda não sabe ler. Mas, olha só ele já conseguiu 

formar, ele sabe juntar as letras, ele só não sebe que esta sílaba com outra sílaba 

vai dar uma palavra completa. Puxa! Ela já reconheceu isso que é importante é o 

caminho chega até ali e não sabe é errado, ele sabe é certo. Não é assim. Uma vez 

um aluno chegou a uma atividade de matemática de classificação e disse: é era 

prateleira de mercado de produtos de limpeza, monte de sabão em pó, de 

detergente e eles tinham que classificar estava tudo misturado. Acho que ele estava 

cansado e chegou na hora supermercado. Um aluno, de seis anos, não cinco. Ele 

colocou dois e guardou o resto no estojo. E perguntei cadê o sabão em pó? Ele 

disse na minha casa mora eu, minha mãe, meu pais, meus dois irmãos e a Dita, tem 

muita gente. Não tem mais porque vendeu. Tipo gasta muito sabão em pó. A linha 
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de raciocínio do aluno deve se levar em consideração. Claro que a gente sabe 

quando é uma malandragem, mas a gente costuma respeitar a linha de raciocínio de 

cada um. 

Acho que eu gostaria de falar um pouco da alfabetização, eu posso falar um pouco 

disso? 

Pesquisadora: Fique à vontade. 

Eu como educador para mim o que mais (pausa) é extremamente prazeroso 

trabalhar com. Cada professor tem um perfil eu gosto de estar na alfabetização. 

Para mim não há nada mais de prazeroso de iniciar o ano de forma terminar o ano 

sabendo que você ensinou um aluno e que você foi (pausa) você não é mais que 

uma máquina, uma ferramenta que propicia isto a aluno, e que provavelmente ele 

vai lembrar de você sempre. A alfabetização é mágica por isto para mim. E isso me 

dá muito prazer em trabalhar, não consigo pensar em fazer outra coisa. A gente 

ganha pouco, e é verdade. Se você parar para pensar o que nos rende 

financeiramente e for professor você já teria desistido. Uma amiga bem sucedida me 

disse que gostaria de ter o meu emprego por eu trabalhar com criança, trabalhar 

com adulto é fogo, é uma querendo comer o outro. Eu sou privilegiada e sei que sou, 

tive outra oportunidade de trabalhar em outra área e pude optar por estar aqui. 

Pesquisadora: Muito obrigada, Carla. 
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TERMO	DE	CONSENTIMENTO	LIVRE	E	ESCLARECIDO�
 
 
 
 

As informações aqui contidas estão sendo fornecidas para sua participação 

voluntária no estudo que visa Investigar o desempenho escolar de crianças que 

frequentam o primeiro ano Ensino Fundamental de nove anos. 

A amostra da pesquisa será composta de professores do primeiro ano do Ensino 

Fundamental da rede pública da cidade de São Paulo. A metodologia para pesquisa 

a ser utilizada consiste em uma entrevista semiestruturada, na qual, os professores 

serão convidados a narrar sua percepção sobre “O sucesso/desempenho escolar 

em crianças do primeiro ano do EF I”. 

As narrativas dos professores serão registradas em gravador de voz, transcritas 

e arquivadas por  participante da pesquisa separadamente. Após o término das 

entrevistas previstas nesta pesquisa e cada documento transcrito. O procedimento 

de análise das entrevistas semietruturadas pretenderá fazer uma integração com o 

objeto da pesquisa, estabelecendo critérios entre as narrativas, que possam tecer 

uma compreensão do grupo pesquisado sobre problemática apresentada. A duração 

estimada para a entrevista é de 30 minutos. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis 

pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A pesquisadora principal 

Valéria Lucarelli Mocelin, mestranda do Programa de Pós-graduação em Educação 

da Universidade Nove de Julho, sob a orientação da Profa. Dra. Elaine Dal Mas 

Dias, que podem ser encontradas no endereço, Avenida Francisco Matarazzo, 612, 

prédio da Pós- Graduação, Água Branca, São Paulo. 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 

deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu 

tratamento na Instituição. 

As informações obtidas serão analisadas individualmente, preservando-se a 

identidade do indivíduo. 

Os participantes terão informações dos resultados parciais a qualquer momento 

que sejam solicitados e ao final da pesquisa. 
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Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. 

Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir 

qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

A pesquisadora compromete-se a utilizar os dados e materiais coletados apenas 

para fins de pesquisa. 

Eu,   , portador do 

documento acredito ter sido suficientemente 

informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, 

descrevendo o estudo. Eu discuti com a pesquisadora Valéria Lucarelli Mocelin 
sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais 

são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 

desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento. 
 
 

Assinatura do pesquisado/representante legal:    
 
 

Local e Data:    
 
 

Assinatura da testemunha:    
 
 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste entrevistado da participação neste estudo. 

Assinatura do pesquisador:     

Local e Data:    


