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RESUMO 

 
Este trabalho se insere no âmbito das mudanças no Ensino Fundamental (EF) brasileiro 
que, através da Lei Federal n.º 11.114/2005, altera artigos da LDB 9.394/1996, com o 
objetivo de tornar obrigatório o início do EF aos seis anos de idade, e da Lei n.º 
11.274/2006 que também dispõe sobre a duração de nove anos para o EF, com matrícula 
obrigatória a partir dos seis anos de idade. Tais mudanças têm sido respaldadas pelo 
argumento da importância de se antecipar e promover um maior acesso à educação e 
garantir uma permanência bem sucedida do aluno na etapa obrigatória da Educação 
Básica. A inclusão da criança de seis anos no EF pode ser considerada uma conquista no 
âmbito das políticas públicas brasileiras direcionadas à educação de crianças. Por outro 
lado, a simples antecipação/ampliação de matrículas no EF pode se constituir em mais 
uma forma de exclusão, se não forem garantidas as condições necessárias para se 
oferecer uma educação de qualidade que considere as peculiaridades de uma prática 
pedagógica de alfabetização com crianças mais novas. Evidentemente, muitos são os 
fatores que podem influenciar a qualidade da educação e o atendimento escolar – 
financiamento, gestão, organização do espaço escolar – mas a ação do professor, nesse 
sentido, é um fator primordial dentre outros determinantes. Assim pensando, definimos 
como objetivo deste trabalho – investigar saberes docentes requeridos do professor para 
o desenvolvimento de uma prática pedagógica que perspective a apropriação da língua 
escrita, pela criança de seis anos – recém-ingressa no Ensino Fundamental –, sem 
desrespeitar a sua condição de „ser criança‟. Para tanto, no âmbito da abordagem 
qualitativa de pesquisa, realizamos um estudo de caso em duas instituições públicas: 
Escola Municipal Professora Emilia Ramos e Centro Municipal de Educação Infantil 
Marise Paiva, ambas situadas na Zona Oeste na cidade de Natal. Da análise de conteúdo 
dos dados, emergiu a temática “Saberes Docentes para a Alfabetização de Crianças de 
seis anos no Ensino Fundamental” que, por sua vez, abrange duas categorias de saberes, 
com suas respectivas subcategorias: Saberes Docentes Transversais à Prática 
Pedagógica de Alfabetização e Saberes Docentes Específicos à Prática Pedagógica de 
Alfabetização. Dentre tantas aprendizagens proporcionadas pelo estudo, compreendemos 
que, seja na Educação Infantil, seja no Ensino Fundamental, o trabalho com a criança não 
deve se constituir na negação da sua infância. Todavia, em se tratando do EF, o esforço – 
para não desvirtuar a vontade política de proporcionar à criança oportunidades de 
alfabetização – deve ser redobrado, uma vez que essa etapa da educação poderá ser a 
marca de um rico e prazeroso processo de alfabetização, como pode ser motivo para que 
a criança se torne desinteressada e desencorajada para aprender a ler e a escrever, se 
não forem respeitadas as necessidades e especificidades próprias desse momento do 
seu desenvolvimento. O estudo também ratificou a nossa compreensão de que a 
Alfabetização é um processo peculiar, não se constituindo, portanto, em tarefa simples 
para o docente nem para a criança, visto que a língua escrita, por si só, já é um objeto de 
estudo bastante complexo. Compreendemos, porém, que essa complexidade não pode se 
tornar empecilho para que, também na escola pública, já aos seis anos, se permita à 
criança um trabalho de qualidade que perspective a sua alfabetização, até porque, 
enquanto participantes de uma sociedade letrada, antes de chegarem à escola, as 
crianças já construíram concepções prévias sobre a leitura e a escrita, às quais o 
professor deve estar bastante atento.  
 
Palavras-chave: Respeito à Infância; Alfabetização; Saberes Docentes; Ensino 
Fundamental; Crianças de 06 anos. 



RESUMEN 

 
Éste trabajo se inserta en el ámbito de los cambios en la Enseñanza Fundamental (EF) 
brasileño que, por la Ley Federal n.º 11.114/2005 anticipa el EF para seis años de edad, y 
de la Ley n.º 11.274/2006 que amplia el mismo nivel de enseñanza de ocho para nueve 
años Tales cambios tienen sido respaldados por el argumento de la importancia de se 
anticipar y promover un mayor acceso a la educación y garantizar una permanencia bien 
sucedida del alumno en la etapa obligatoria de la Educación Básica. La inclusión de los 
niños de seis años en el EF puede ser considerada una conquista en el ámbito de las 
políticas públicas brasileñas destinadas a la educación de niños. Sin embargo, la sencilla 
simples anticipación/ampliación de matrículas en el EF puede constituirse en más una 
forma de exclusión, si no fueren garantizadas las condiciones necesarias para se ofrecer 
una educación de calidad que considere las peculiaridades de una práctica pedagógica de 
alfabetización con niños más jóvenes. Evidentemente, muchos son los factores que 
pueden influenciar la calidad de la educación y el tratamiento escolar – financiamiento, 
gestión, organización del espacio escolar – pero la acción del profesor, en ése sentido, es 
un factor primordial entre otros determinantes. Así pensando, definimos como objetivo de 
éste trabajo – investigar saberes docentes requeridos de el profesor para el desarollo de 
una práctica pedagógica que tiene por meta la apropiación de la lengua escrita, por el 
niño de seis años – recién-ingresa en la Enseñanza Fundamental –respetando su 
condición de “ser niño”. Para tanto, en el ámbito del enfoque cualitativo de la encusta, 
realizamos un estudio de caso en dos instituciones públicas: Escola Municipal Professora 
Emilia Ramos y Centro Municipal de Educação Infantil Marise Paiva, ambas ubicadas en 
la Zona Este en la ciudad de Natal. De la análisis del contenido de los datos, emergió la 
temática “Saberes Docentes para la Alfabetización de Niños de seis años en la 
Enseñanza Fundamental” que, a la vez, cubre dos categorías de saberes, con suyas 
respectivas subcategorías: Saberes Docentes Transversales a las Práctica Pedagógica 
de Alfabetización y Saberes Docentes Específicos a la Práctica Pedagógica de 
Alfabetización. Entre tantos aprendizaje proporcionadas por el estudio, comprendemos 
que, sea en la Educação Infantil, sea en la Enseñanza Fundamental, el trabajo con el niño 
no debe constituirse en la negación de su infancia. Sin embargo, en se tratando de el EF, 
el esfuerzo – para no desvirtuar la voluntad política de proporcionar al niño oportunidades 
de alfabetización – debe ser redoblado, una vez que ésa etapa de la educación podrá ser 
la marca de un rico y agradable proceso de alfabetización, como puede ser motivo para 
que el niño se torne desinteresado y acobardado para aprender a leer y a escribir, si no 
fueren respetadas las necesidades y especificidades propias de ése momento de su 
desarollo. El estudio también ratificó nuestra comprensión de que la Alfabetización es un 
proceso peculiar, no constituyéndose, por lo tanto, en tarea simple para el docente, ni 
tampoco para el niño, visto que la lengua escrita, por si misma, ya es un objeto de estudio 
bastante complejo. Comprendemos, sin embargo, que esa complejidad no puede tornarse 
obstáculo para que, también en la escuela pública, ya a los seis años, se permita al niño 
un trabajo de calidad que tiene por meta su alfabetización, hasta porque, mientras 
participantes de una sociedad letrada, antes de ingresar a la escuela, los niños ya 
construyeran concepciones previas sobre la lectura y la escrita, a las cuales el profesor 
debe estar muy atento.  

 

Palabras-llave: Respeto a al Infancia; Alfabetización; Saberes Docentes; Enseñanza 
Fundamental; Niños de 06 años. 
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O menino pergunta ao eco 

Onde é que ele se esconde. 

 

Mas o eco só responde: 

“Onde? Onde?” 

 

O menino também lhe pede: 

“Eco, vem passear 

comigo!” 

 

Mas não sabe se eco é 

amigo ou inimigo. 

 

Pois só lhe ouve dizer: 
“Migo!” 
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1.1 Conhecendo a Temática 
A temática da nossa pesquisa diz respeito aos saberes docentes para 

alfabetizar crianças de 6 anos no Ensino Fundamental.  

O interesse por esta temática tem sido construído durante os vários 

momentos que compõem nossa formação profissional.  

Quando graduanda do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte – UFRN, ainda no ano de 2001, nossa atuação foi, aos poucos e 

por identificação pessoal, sendo focada para os temas que hoje fazem parte desta 

dissertação. 

Nesse sentido, tiveram importância fundamental as disciplinas Aquisição e 

Desenvolvimento da Linguagem, Processo de Alfabetização e Prática Pedagógica 

na Educação Infantil. 

Além da reconstrução de saberes experienciais prévios sobre a Linguagem, 

a Alfabetização e a Educação Infantil, aquelas disciplinas nos despertaram para a 

importância de uma formação docente que contemplasse os saberes 

concernentes à aquisição e ao desenvolvimento – pela criança – da linguagem 

escrita, enquanto objeto social, histórico e cultural. 

A formação proporcionada pelo curso fortalecia também o nosso 

entendimento de que não há uma dicotomia entre teoria e prática, e que todos 

aqueles conceitos que tínhamos oportunidade de conhecer, um dia fariam parte de 

nossa prática docente, visto que, como bem nos lembra Weisz (2002, p.55-63), 

“idéias, concepções e teorias sustentam a prática de qualquer professor, mesmo 

que ele não tenha consciência delas”.  

Quando conseguimos atingir um melhor nível dessa compreensão, 

passamos a ver mais sentido nas disciplinas que estudávamos no curso, 

ampliando o nosso interesse e nossa admiração pela área da Pedagogia. Aliada a 

essa admiração, cresceu também nossa paixão pela alfabetização que, a essa 

altura, já não era vista como uma tarefa mecânica, nem para o professor, nem 

para o aluno, que, antes de alguns estudos, supúnhamos que deveria decorar 

letras, passar horas fazendo cópias ou reproduzindo o que o professor escrevia. 
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Enfim, já não víamos a alfabetização como uma aprendizagem mecânica 

que partia de usos da escrita desprovidos de significado para o alfabetizando. 

Passamos a ter, então, uma visão construtivista de alfabetização. Uma 

alfabetização viva que deveria ter como ponto de partida as vivências e as 

experiências prévias das crianças, seus conhecimentos sobre a leitura e a escrita, 

em termos dos seus usos; mesmo que esses usos não sejam convencionais, eles 

são importantes como ponto de partida e como base de conceitos mais 

significativos sobre a língua escrita, para a criança. 

Embora não se desconsidere a complexidade inerente a este processo, 

esta nova visão sobre alfabetização nos proporcionou esperança de que nos era 

permitido fugir de uma prática “pesada” e sem sentido, que não queríamos 

desenvolver como professora alfabetizadora, fosse na Educação Infantil ou no 

Ensino Fundamental. 

A partir de então, nossa compreensão sobre o processo de alfabetização e 

suas múltiplas facetas foi sendo progressivamente ampliada, principalmente 

quando tivemos a oportunidade de aprofundar nossos estudos, realizando vários 

trabalhos1 como Bolsista de Iniciação Científica (CNPq2).  

Enquanto íamos vivenciando nossa experiência na Iniciação Científica, 

íamos aprofundando o nosso interesse e conhecimento, não só sobre a 

alfabetização, mas também sobre a educação de crianças menores (0 a 6 anos de 

idade).  

E nos nossos estudos, descobrimos que, historicamente, várias funções 

têm sido atribuídas à Educação Infantil, quais sejam: 

 

 Guardar as crianças (ABRAMOVAY; KRAMER, 1984); 

 Compensar as carências infantis (BRASIL, 1974); 

 Promover o desenvolvimento global e harmônico das crianças 

(ABRAMOVAY; KRAMER, 1984);  

 Instrumentalizar as crianças (ABRAMOVAY; KRAMER, 1984); 

                                                           
1
 Dentre tais estudos, podemos citar: Campelo e Silva (2002, 2003, 2004a, 2004b, 2005).  

2
 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico / Brasil. 
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 Favorecer o processo de alfabetização (ABRAMOVAY; KRAMER, 

1984); 

 Cuidar/Educar das/as crianças (BRASIL, 1994).  

 

Do século XVIII – quando tinha a função de “guardar” as crianças – até os 

dias atuais – com a dupla e indissociável função de cuidar/educar crianças – a EI 

pode se constituir num rico espaço/tempo de aprendizagem e desenvolvimento 

das crianças (BRASIL, 2006).  

O que significa, então, dizer que a EI deve cuidar/educar das/as crianças?  

Educar cuidando e cuidar educando significam proporcionar atividades 

orientadas, nas quais as crianças possam desenvolver capacidades de se 

relacionarem com o outro, construindo atitudes de aceitação e respeito consigo e 

com as outras pessoas, além de permitir o acesso a conhecimentos sobre a 

realidade sócio-cultural a que pertencem. “[...] Neste processo, a educação poderá 

auxiliar o desenvolvimento das capacidades de apropriação e conhecimento das 

potencialidades corporais, afetivas, emocionais, estéticas e éticas, na perspectiva 

de contribuir para a formação de crianças felizes e saudáveis” (BRASIL, 1998a, 

p.23).   

Assim, através das funções de cuidar e educar, podem ser efetivadas a 

formação individual/social da criança, a constituição de sua identidade e 

autonomia, o conhecimento de mundo, dos conceitos e valores construídos 

socialmente. 

No Brasil, a importância da educação para as crianças de 0 a 6 anos tem 

sido expressa em vários documentos oficiais, tais como: a Constituição Federal 

(BRASIL,1988) que, pela primeira vez, versa sobre o direito de toda criança à 

educação; o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL,1990) que ratifica os 

direitos constitucionais das crianças e, até, os amplia; os Referenciais para 

Formação de Professores (BRASIL, 1999), onde estão explícitas a importância e a 

preocupação com a formação do professor para atuar também nos níveis iniciais 
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de ensino; a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/LDB 9.394/96 

(BRASIL, 1996) que indica as bases legais para a organização e o funcionamento 

da EI e do EF; o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(BRASIL, 1998a; 1998b; 1998c) que, além de trazer uma retrospectiva histórica da 

EI, nos situa com relação às concepções de criança e infância, e discute as 

funções, os objetivos e os conteúdos da Educação Infantil; os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), o Plano Nacional de Educação – Lei nº 

10.172/2001 (BRASIL, 2001) que define metas para a EI e EF no período de sua 

vigência, já acenando para a antecipação e a ampliação do ensino fundamental, 

discutidas neste trabalho. 

Mas, como se caracteriza, de fato, a educação das crianças de 6 anos? 

Qual é a educação que deve atender a estas crianças? 

Fomos buscar em documentos da política educacional brasileira as 

respostas paras estas questões. E vimos que tais documentos dizem que, 

 

O atendimento escolar, na infância, é imprescindível para que a 

criança de 0 a 6 anos tenha oportunidades de desenvolver a 

sociabilidade, travar os primeiros contatos com a leitura, a 

escrita com os diferentes códigos de linguagem; enfim, 

estimular seu desenvolvimento cognitivo e se preparar para o 

processo de alfabetização. Ao mesmo tempo, é uma política 

pública indispensável para promover a melhoria das condições de 

vida das mães trabalhadoras, que precisam de um atendimento 

seguro e de qualidade para seus filhos (BRASIL, 2002, p.4). (Grifo 

nosso). 

 

 E ainda, “como primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil tem 

como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em 

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

família e da comunidade” (LDB nº 9.394/96; art. 29). 
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Na LDB n° 9.394/96; artigo 21, está posto que a educação básica, no Brasil, 

está organizada em três níveis: Educação Infantil (EI), Ensino Fundamental (EF) e 

Ensino Médio (EM). Nos artigos 29 e 32, da mesma lei, encontram-se a finalidade 

da Educação Infantil e o objetivo do Ensino Fundamental. Ficando a cargo da EI 

atender às crianças de até 3 anos de idade, nas creches, e às crianças de 4 a 6 

anos de idade, na pré-escola (LDB nº 9.394/96; art. 30).  

Porém, o esforço de tantos anos para ampliar a duração do Ensino 

Fundamental - considerando a universalização do acesso a essa etapa obrigatória 

do ensino - modificou um pouco a realidade tanto do EF quanto da EI. 

Tal modificação pode ser constatada quando analisamos outros 

documentos da legislação educacional brasileira, por exemplo: 

- A Lei nº 4.024/1961 – que definiu 4 anos para o ensino 

obrigatório; 

- A Lei nº 5.692/1971 – que ampliou a obrigatoriedade do 

ensino para 8 anos; 

- A Lei nº 9.394/1996 – que estabeleceu a duração mínima de 8 

anos para o Ensino Fundamental, com possibilidade das 

matrículas aos 6 anos de idade, admitindo, pois, o EF de 9 

anos; 

- A Lei nº 10.172/2001 – que aprovou o PNE (Plano Nacional de 

Educação) – e estabeleceu a implantação progressiva do EF 

de 9 anos, com inclusão das crianças de 6 anos, após a 

universalização do atendimento das crianças de 7 a 14 anos;  

- A Lei nº 11.114/2005 – que alterou os artigos 6º, 30, 32 e 87 

da LDB, tornando obrigatória a matrícula das crianças de 6 

anos no Ensino Fundamental, provocando transformações no 

que dizem respeito ao início e tempo de duração; 
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- A Lei nº 11.274/2006 – que instituiu o Ensino Fundamental de 

9 anos com a inclusão de crianças de 6 anos. A referida lei 

também definiu o prazo de, até 2010, para que todos os 

estados e municípios da Federação implantassem a 

antecipação e a ampliação do Ensino Fundamental.  

Assim, com o advento da Lei Federal nº 11.114/05, fica posto que é dever 

dos pais e responsáveis efetuarem a matrícula das crianças de 6 anos no Ensino 

Fundamental, antecipando, dessa forma, esse nível de ensino, ficando para a EI a 

responsabilidade em atender as crianças de 0 a 5 anos. 

Ainda com relação à antecipação da entrada das crianças de 6 anos no 

Ensino Fundamental, essa mudança é respaldada no argumento da importância 

de se antecipar e promover um maior acesso à educação e garantir a 

permanência dos alunos – sobretudo das escolas públicas3. 

Consideramos que oportunizar maior acesso e permanência das crianças, 

já aos seis anos de idade, no Ensino obrigatório, é permitir maiores oportunidades 

sociais, principalmente quando nos referimos às crianças das classes populares 

que, muitas vezes, só vivenciam os primeiros anos de escolarização, visto que 

grande parte delas “abandona” a escola, mesmo antes de estar alfabetizada.  

Assim, pressupõe-se que a obrigatoriedade das matrículas das crianças de 

seis anos no EF poderá ser uma alternativa para se antecipar a apropriação de 

bens culturais construídos socialmente, bens estes indispensáveis ao exercício da 

cidadania, como é o caso da língua escrita.  

A inclusão das crianças de 6 anos no Ensino Fundamental dá origem a 

algumas questões, dentre as quais destacamos neste trabalho: o que trabalhar 

com elas? Como se organizará este nível de ensino? Qual deve ser a proposta 

curricular para esse primeiro ano de ensino obrigatório?  

                                                           
3
 Dados estatísticos revelam que a escola pública atende a, aproximadamente, 86,7% dos alunos 

matriculados na educação básica brasileira, sendo, a maioria destes, proveniente das classes 
populares (Fonte: BRASIL.MEC/INEP/Censo de 2008). 
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A antecipação e a ampliação do Ensino Fundamental, de 8 para 9 anos, 

são refletidas na forma de organização desse nível de ensino, que pode ter seus 9 

anos agrupados em ciclos, séries, formas semestrais ou outras formas, desde que 

seja considerada a viabilidade do sucesso da aprendizagem (BRASIL, 2006). 

Em caso de organizar o Ensino Fundamental em ciclos, temos um primeiro 

ciclo chamado de “Ciclo da Infância” formado pelos três primeiros anos desse 

nível de ensino. Estes 3 primeiros anos estarão voltados para a alfabetização e o 

letramento, aprendizagem e desenvolvimento de outras expressões e áreas do 

conhecimento. Assim, a alfabetização não é foco único desse primeiro ciclo, mas 

todos os esforços devem ser considerados para esta se dê, até o final deste ciclo 

(BRASIL, 2009). 

Mas, que outros aspectos devem ser considerados com a integração das 

crianças de seis anos ao Ensino Fundamental?  

Um aspecto a ser compreendido pelos professores, gestores, pais, enfim, 

responsáveis, é que o 1º ano, no qual devem ser matriculadas as crianças de seis 

anos, não corresponde a “[...] transferir para essas crianças os conteúdos e 

atividades da tradicional primeira série, mas de conceber uma nova estrutura de 

organização dos conteúdos de um Ensino Fundamental de nove anos, 

considerando o perfil de seus alunos” (BRASIL, 2004, p.16). 

É, justamente, no âmbito dessa consideração do perfil dos alunos, que não 

devemos esquecer de que a criança de seis anos4, proveniente da Educação 

Infantil (EI) – que tem o educar/cuidar como funções complementares e 

indissociáveis – ainda apresenta necessidades e especificidades próprias dessa 

faixa etária, ou seja, a criança de seis anos que entra no Ensino Fundamental é 

aquela que está no período pré-operatório, em pleno desenvolvimento da função 

simbólica – capacidade de representar algo na ausência do objeto – indispensável 

                                                           
4
 Mesmo antes da nova lei federal que antecipa a escolaridade obrigatória para a criança de seis 

anos, já tínhamos a preocupação com o tratamento dispensado às crianças de 7, 8, 9 anos, etc... 
para quem, no ensino fundamental, as atividades desenvolvidas se constituem num verdadeiro 
desrespeito à condição de „ser criança‟. 
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para a ampliação de sua linguagem, e de outras condutas da função semiótica  

(PIAGET, 1973). 

É nessa fase que a criança precisa de liberdade para, através da 

brincadeira, do jogo de faz-de-conta e do lúdico, reinterpretar o mundo ao seu 

redor e se apropriar de novos signos; estes, por sua vez, vão lhe permitir novos 

conhecimentos e aprendizagens. 

Assim, Fontana e Cruz (1997, p.118) lembram que, “Pela brincadeira, 

objetos e movimentos são transformados. As relações sociais em que a criança 

está imersa são elaboradas, revividas, compreendidas”. 

Tais características, próprias dessa idade, não podem deixar de ser 

consideradas, apenas, porque a criança ingressou em um Nível de Ensino 

considerado mais “formal” que a EI. As necessidades de desenvolvimento da 

criança de seis anos continuam as mesmas e devem ser respeitadas, mesmo que 

lhe sejam acrescidas novas necessidades de aprendizagem. Isso significa dizer 

que “[...] as crianças devem ser atendidas nas suas necessidades (a de aprender 

e a de brincar) e que tanto na Educação Infantil quanto no Ensino Fundamental 

sejamos capazes de ver, entender e lidar com as crianças como crianças e não só 

como alunos” (KRAMER, 2006, p. 810). 

Defendemos que a integração das crianças com seis anos ao EF não pode 

ser uma negação das especificidades da infância, mas deve ocorrer de forma 

contínua, sem rupturas com o trabalho já realizado na EI.  

Os próprios documentos oficiais advertem que 

 

[...] A inclusão das crianças de seis anos no Ensino 

Fundamental, [...], não pode ser efetivada sem que sejam 

consideradas as especificidades da faixa etária, bem como a 

necessidade primordial de articulação entre essas duas etapas 

da Educação Básica [a Educação Infantil e o Ensino 

Fundamental] (BRASIL, 2006, p.6).    
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Mas, dizer que a criança de seis anos precisa ter assegurado o respeito às 

características de sua idade, não quer dizer que ela não possa ou não deva ser 

alfabetizada. É verdade que a alfabetização não é uma das finalidades da EI; 

mesmo assim, as professoras que investigamos, para a elaboração da nossa 

Monografia (SILVA, 2006), nos dão conta de que, de forma respeitosa com a 

criança, é possível desenvolver uma Educação Infantil voltada para a sua 

alfabetização. Além disso, na visão daquelas professoras, a alfabetização na 

Educação Infantil se constitui numa necessidade mais premente para a criança da 

escola pública. (SILVA, 2006).  

Nesse sentido, Cagliari (1998, p. 106) esclarece que, “Aos cinco anos, a 

criança está mais do que pronta para se alfabetizar, basta que o professor 

desenvolva um trabalho correto de ensino e aprendizagem na sala de aula”.   

Em estudos direcionados para a Educação Infantil e a Alfabetização, já 

citados neste trabalho, tivemos oportunidades de conhecer um pouco mais sobre 

essas questões. 

Compreendemos que o trabalho com crianças apresenta certa 

complexidade porque a criança é um ser histórico, que vivencia experiências e 

interações com as pessoas no meio social de que faz parte e, a partir dessas 

interações, ela constrói seus conhecimentos. Assim sendo, é inegável que todas 

as crianças chegam à escola com as marcas culturais do contexto em que está 

inserida (VYGOTSKY, 1984). Desse modo, cada criança é singular, com suas 

vivências próprias, o que torna a escola um lugar heterogêneo.   

Nesse trabalho, o papel do professor é de fundamental importância, uma 

vez que a sua mediação será sempre um dos fatores decisivos na construção do 

conhecimento, pelos alunos. No caso da alfabetização que é „determinada/por‟ e 

„determinante/de‟ múltiplos fatores (CAMPELO, 1996), compreendemos que, 

dentre tais fatores, a formação do professor alfabetizador e, particularmente, os 

seus saberes docentes podem fazer uma grande diferença na prática pedagógica 

por ele desenvolvida. 
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Além das singularidades marcadas pela condição social, as crianças 

passam por fases que caracterizam seu processo de desenvolvimento, as quais 

precisam ser reconhecidas e consideradas pelos professores no processo de 

ensino e aprendizagem.  

Só a partir desse entendimento, é que o docente compreenderá o jeito 

particular dessa criança real, reconhecerá com mais segurança as suas 

necessidades, desenvolvendo, com mais coerência, a sua prática docente.  

Além das especificidades inerentes ao trabalho com crianças, nossos 

estudos têm nos permitido uma compreensão maior sobre a alfabetização 

enquanto processo multifacetado já que depende de muitos aspectos, e que se dá 

num continuum, cujo ponto zero é impossível identificar, haja visto que, mesmo 

antes de entrar para a escola, as crianças já têm construído certo conhecimento 

sobre a língua escrita, proveniente de suas relações sociais (VYGOTSKY, 1984).   

Considerada a mais básica de todas as necessidades de aprendizagem 

(FERREIRO, 1992, p.9), a alfabetização tem se apresentado como um dos fatores 

determinantes do sucesso/fracasso escolar, uma vez que „estar ou não 

alfabetizado‟ acarretará sempre uma grande diferença na quantidade e na 

qualidade das aquisições escolares e, até, extra-escolares.  

Nesse contexto, o professor assume o papel fundamental de orientador das 

situações de aprendizagem, pois “O caminho do objeto até a criança, e desta até o 

objeto passa através de uma outra pessoa” (VYGOTSKY, 1984, p. 37) que, neste 

caso, pode tratar-se do professor, das outras crianças e da própria linguagem, 

como elementos mediadores, embora o docente seja o mediador por excelência, 

haja vista o seu papel de coordenador, sistematizador das situações de 

aprendizagem, o que é reconhecido pelas professoras que entrevistamos (SILVA, 

2006).  

Mas, como lembra Campelo (1998, p.151) “[...] nem tudo depende do 

professor; ele não pode tudo, o que não significa dizer que ele nada pode”. Sem 

dúvidas, o professor deve articular certos saberes para exercer uma prática 
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pedagógica bem sucedida; destacamos, porém, que outros fatores internos e 

externos à escola, sejam eles coletivos ou individuais, também precisam ser 

considerados na busca do sucesso da prática docente e, desse sucesso do 

trabalho docente, certamente, fazem parte o „cuidar/educar, alfabetizando‟. 

É evidente que o comprometimento do professor, as políticas públicas, os 

recursos materiais e financeiros, as relações da escola com as famílias, a gestão 

escolar, dentre outros aspectos – todos, em maior ou menor grau, estão 

diretamente relacionados ao sucesso/insucesso do trabalho escolar.  

Todas essas questões se ampliam, redimensionando as nossas 

preocupações quando o foco das discussões é a criança da escola pública que, 

em virtude das suas condições materiais de existência, em geral, têm uma vida 

escolar bastante curta. Assim sendo, entendemos que, sem desrespeitar a criança 

nem “agredir” a sua infância, a escola deve se constituir num rico período de 

aprendizado para todas as crianças, principalmente as da escola pública, se 

voltando também para a sua alfabetização. 

Mas, como considerar todas essas questões e trabalhar com a criança do 

Ensino Fundamental, perspectivando a sua alfabetização sem, contudo, 

desrespeitar a sua condição de „ser criança‟? Que Saberes Docentes são exigidos 

do professor no desenvolvimento de uma prática pedagógica que promova a 

aprendizagem da língua escrita, pela criança de 6 anos no Ensino Fundamental, 

sem desrespeitar a sua infância?  

Chegamos à Pós-Graduação, motivada pelas mudanças que vieram com a 

Lei Federal nº 11.114/2005, e tornaram obrigatória a matrícula das crianças de 6 

anos no Ensino Fundamental.  

Aos assumirmos uma sala de aula com crianças de 6 anos no 1º ano do 

Ensino Fundamental da rede pública de educação da Cidade de Natal, nos 

sentimos cada vez mais envolvida e preocupada com tais questões, o que nos 

levou a reafirmar como objeto de estudo desta dissertação – Saberes Docentes 

que, sob a perspectiva de professores, são deles requeridos no trabalho 
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específico de alfabetizar crianças de 6 anos no Ensino Fundamental, sem 

desrespeitar a sua condição de „ser criança‟.  

Na intenção de responder às questões de estudo acima mencionadas, 

definimos como objetivo do presente estudo: Investigar saberes docentes 

requeridos do professor para o desenvolvimento de uma prática pedagógica que 

perspective a apropriação da língua escrita, pela criança de 6 anos - recém-

ingressa no Ensino Fundamental -, sem desrespeitar a sua condição de „ser 

criança‟.  

A nossa Dissertação está estruturada em oito partes, assim, distribuídas: 

Na parte inicial, PRIMEIRAS IDÉIAS, apresentamos o percurso de 

construção da nossa temática, situamos a problemática em relação às alterações 

ocorridas na educação de crianças de 6 anos em decorrência da Lei Federal nº 

11.114/2005 e o papel do professor neste contexto de mudança. 

Num segundo momento, IMPRESSÕES E EXPRESSÕES, focalizamos o 

estudo acerca dos saberes docentes, tomando como referência o trabalho de três 

autores que têm exercido uma grande influência nas discussões da nossa 

temática de estudo. Nesse sentido, revisamos Freire (1996) e Pimenta (2002), do 

lado brasileiro; igualmente, revisitamos Gauthier et al. (1998) e Tardif (2002), 

ambos da linha canadiana da Universidade do Laval, Quebec. Em seguida, 

retomamos os dois grandes paradigmas da Alfabetização, seus conceitos, 

pressupostos e implicações para a prática pedagógica e revisitamos, numa 

perspectiva histórica, as concepções sobre criança e desenvolvimento infantil.  

Na terceira parte, O QUE É, O QUE É?, situamos o trabalho quanto à 

abordagem metodológica, os instrumentos de coleta de dados, os critérios de 

escolha dos sujeitos e os Loci da pesquisa.  

Após a discussão do percurso metodológico, procedemos à análise dos 

resultados. Essa análise será apresentada em dois capítulos: um referente às 

Escolas onde realizamos o trabalho e o outro capítulo que consideramos o cerne 
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desta Dissertação; ali, categorizamos e analisamos os Saberes Docentes para a 

Alfabetização de crianças de 06 anos no Ensino Fundamental. O capítulo 

referente às Escolas foi intitulado QUEM É QUEM?, e aquele referente aos 

saberes, PARA SABER MAIS.  

Sempre lembrando que o tema pesquisado é bastante rico e amplo, 

fechamos nossa dissertação - ou de certa forma, ajudamos a abrir novos diálogos 

sobre o tema aqui pesquisado, - tecendo algumas reflexões sobre o estudo, o que 

chamamos de ISTO E AQUILO.  

O trabalho inclui ainda as referências que fundamentaram a pesquisa, cuja 

parte nomeamos de PARA CONTAR SABERES ...; igualmente foram incluídos os 

APÊNDICES com os roteiros de entrevista e questionário utilizados.  

Para saber mais sobre o tema “Saberes docentes, alfabetização, respeito à 

infância: a criança de 6 anos no Ensino Fundamental”, convidamos todos à leitura 

desta Dissertação que, certamente, se constituiu na atividade mais significativa 

para a formação de uma Pedagoga que se quer professora-pesquisadora.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leilão no Jardim 

Quem me compra um jardim  

com flores? 

 

borboletas de muitas 

cores, 

 

lavadeiras e 

passarinhos, 

 

ovos verdes e azuis 

nos ninhos? 

 

Quem me compra este 

caracol? 

 

Quem me compra um raio 

de sol? 

 

Um lagarto entre o muro 

e a hera, 

 

Uma estátua da 

Primavera? 

 

Quem me compra este  

formigueiro? 

 

E este sapo que é 

jardineiro? 

 

E a cigarra e a sua 

canção? 

 

E o grilinho dentro 

do chão? 

 

(Este é o meu leilão!) 

 

Cecília Meirelles 

 

 

Impressões e Expressões 
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2.1 Saberes Docentes, Alfabetização e Desenvolvimento 
Infantil  

Considerando que a nossa temática de estudo se inscreve no âmbito dos 

saberes docentes voltados para a alfabetização de crianças de 6 anos, neste 

capítulo, discutiremos, num primeiro momento, as diferentes tipologias construídas 

acerca desses saberes; no segundo momento do capítulo, nos situaremos quanto 

aos estudos mais atuais sobre a alfabetização, destacando o paradigma 

psicogenético de construção da escrita, por ser ele o caminho teórico-

metodológico privilegiado nas Escolas onde realizamos este trabalho e nos cursos 

de formação continuada promovidos pelo sistema de ensino do qual fazem parte 

as referidas instituições. E no terceiro e último momento deste capítulo serão 

revistas concepções de criança e de infância.  

 

2.1.1 Teorizando Saberes Docentes 

 

A sociedade contemporânea, conhecida como ―sociedade do 

conhecimento‖, tem por característica básica a valorização da comunicação e da 

troca de saberes como forma de crescimento humano e social (DELORS, 1998, 

p.64).  

A produção acelerada de conhecimento, que marca os tempos de hoje, 

produz mudanças significativas no sistema produtivo, exigindo – dos profissionais 

da atualidade – competências e saberes cada vez mais elaborados, e na área da 

educação, as exigências também não são diferentes. 

Essa realidade leva à compreensão de que a valorização do conhecimento 

requer dos profissionais da educação habilidades, competências, saberes bem 

estruturados não só para mediar os processos de ensinar/aprender, mas também, 

para produzir outros saberes. 

A relação entre a produção de conhecimentos e a necessidade de formação 

é evidenciada por Tardif (2002, p. 34), quando afirma que ―[...] Os processos de 

produção dos saberes sociais e os processos sociais de formação podem, então, 
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ser considerados como dois fenômenos complementares no âmbito da cultura 

moderna e contemporânea‖.  

 Nesse contexto, a Educação pautada nos quatro pilares de conhecimento –

―aprender a conhecer‖, ―aprender a fazer‖, ―aprender a viver juntos‖, ―aprender a 

ser‖ (DELORS, 1998) – deve possibilitar a socialização e a produção de 

conhecimento, através das agências formadoras.   

Nessa perspectiva, pensamos que o professor-pesquisador, através do seu 

trabalho, poderá também ensejar a produção do conhecimento. Assim sendo, o 

professor deve estar preparado para os desafios que a Sociedade do 

Conhecimento lhe reserva.  

Seguindo essa lógica, vimos nas décadas de 80 e 90, um aumento das 

pesquisas acerca das competências, habilidades, saberes, que possam favorecer 

a mediação docente no desenvolvimento da prática pedagógica.  

Dentre tais estudos, destacamos o trabalho de Freire (1996); Gauthier et al. 

(1998); Campelo (2001); Pimenta (2002); Tardif (2002); Paiva (2004); Carvalho 

(2005) que têm refletido sobre os Saberes Docentes enquanto repertório de 

conhecimentos necessários ao ensino. 

Embora reconheçamos a importância e pertinência das referidas pesquisas, 

nesta dissertação, tomaremos como referência o trabalho de três autores que têm 

exercido uma grande influência nas discussões da nossa temática de estudo. 

Nesse sentido, revisaremos Freire (1996), Pimenta (2002), do lado brasileiro; 

igualmente, serão revisitados Gauthier et al. (1998) e Tardif (2002), ambos da 

linha canadense da Universidade do Quebec – todos voltados para a ampliação 

do conhecimento acerca dos saberes docentes. 

São muitas as vias de aquisição desses saberes, além da formação 

docente inicial e continuada, conforme nos ensinam Freire (1996); Gauthier et al. 

(1998); Pimenta (2002); Tardif (2002); dentre outros.  

E estes saberes vão desde os ‗saberes de experiência feito‘ até o saber 

científico‘, todos eles interessantes para o entendimento da construção da 

identidade profissional do professor. Por esta razão, não são apenas os ‗saberes 

da ação pedagógica‘ (GAUTHIER et al.,1998) que devem interessar ao estudioso 
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dos saberes docentes. Comungando dessa opinião, tencionamos apreender os 

‗saberes experienciais‘5 dos docentes, com a nossa preocupação voltada para a 

profissionalização do professor. Ainda segundo Gauthier et al. (1998), os ‗saberes 

experienciais‘, se divulgados e referendados, podem vir a se constituír em 

‗saberes da ação pedagógica‘, transformando-se, pois, em conteúdos dos cursos 

de formação docente.  

  Mas, retomemos o que pensa Freire (1996) acerca dos saberes docentes: 

 

[...] são saberes que me parecem indispensáveis à prática 
docente de educadoras ou educadores críticos, progressistas, 
alguns deles são igualmente necessários a educadores 
conservadores. São saberes demandados pela prática 
educativa em si mesma, qualquer que seja a opção política do 
educador ou educadora (FREIRE, 1996, p.21).  

 

Para Tardif (2002, p.60), os saberes docentes podem designar, num sentido 

amplo, o conjunto dos saberes que vão fundamentar a prática pedagógica no 

ambiente escolar, e são provenientes de diversas fontes, como: a formação inicial 

e continuada dos professores; os currículos e disciplinas a serem ensinados; a 

experiência profissional; e fatores individuais e sociais; dentre esses fatores, pode 

ser citada a aprendizagem do docente com o outro, sejam alunos ou colegas de 

profissão.     

 Gauthier et al. (1998) usa a expressão knowledge base for teaching (base 

de conhecimento para o ensino), para designar o repertório de conhecimentos que 

ajudam o professor na sua prática docente e conferem à docência um caráter 

profissional. 

De forma mais detalhada, veremos o que nos ensinam Freire (1996), 

Gauthier et al. (1998) e Tardif (2002), quanto à tipologia dos saberes docentes por 

eles elaborada, seguida de suas considerações.  

 

 

                                                           
5
 ―Os saberes experienciais se constituem na jurisprudência particular do professor, ou seja, estes 

saberes são decorrentes da experiência do professor enquanto indivíduo e enquanto integrante do 
coletivo docente‖. (CAMPELO, 2OO1, p.83). 
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Paulo Freire - Saberes Indispensáveis à Prática Educativa 

Como falar em Saberes Docentes e não nos reportarmos ao grande 

educador Paulo Freire? 

Partindo de três categorias mais amplas de saberes, que devem ser 

compreendidos pelos docentes para uma atuação crítica em sala de aula, Paulo 

Freire nos indica uma série de saberes mais específicos que são exigidos em 

qualquer prática de ensino, considerando esta como uma forma de intervenção no 

mundo e, como tal, ideológica.  

De início, o docente deve compreender que ―Não há docência sem 

discência‖; ―Ensinar não é transferir conhecimento‖; e ―Ensinar é uma 

especificidade humana‖.    

Sempre crente no poder da esperança e na possibilidade de mudança, 

Paulo Freire defendeu a idéia de uma ―prática educativa progressista‖, entendendo 

como progressista aquela prática que visa a aprendizagem significativa do aluno e 

a sua elevação cultural, sobretudo quando se trata dos expropriados dos bens 

materiais e culturais da sociedade. Esse tipo de educação deve ser pautado na 

compreensão, por parte do professor, de que ―Não há docência sem discência, as 

duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se 

reduzem à condição de objeto um do outro [...] ensinar inexiste sem aprender e 

vice-versa‖. (FREIRE, 1996, p.23).  

Desse modo, o ato de aprender precede o ato de ensinar.  

Os saberes que Freire relacionou são indispensáveis, são exigências da 

prática docente pensada como uma ação educativo-crítica. Pensar e atuar, 

fazendo da prática pedagógica uma ação crítica implica compreender que ―ensinar 

não é transferir conhecimentos, mas criar possibilidades para a sua produção; é 

entender que, quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao 

aprender‖ (FREIRE, 1996). 

Nesse ensinar-aprender, portanto, na ―dodiscência‖, o professor deve 

promover a capacidade crítica, a curiosidade dos educandos, permitindo que com 

a ―ajuda‖ – mediação – do educador, os alunos construam seus conhecimentos. 

Esse saber consiste em mediar a aprendizagem do aluno para que ele transforme, 
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de forma crítica, seus conhecimentos ―ingênuos‖ em conhecimentos 

epistemológicos, ou sejam, conhecimentos científicos, sistematizados.  

 

Precisamente porque a promoção da ingenuidade para a 
criticidade não se dá automaticamente, uma das tarefas precípuas 
da prática educativo-progressista é exatamente o 
desenvolvimento da curiosidade crítica, insatisfeita, indócil 
(FREIRE, 1996, p. 32). 

 

Nas nuances do processo em que o professor ajuda os seus educandos a 

construírem seus conhecimentos deve existir um fator indispensável – a 

afetividade. A prática docente requer do professor alegria e paixão pela sua 

profissão, e pelos seus alunos. 

 Ensinar exige além de paixão, respeito à autonomia do ser do educando, 

aos seus saberes, à sua cultura. Exige ouvir, falar, dialogar com ele. Não se pode 

pensar uma prática pedagógica que seja conivente com atitudes de discriminação. 

A prática educativa, da qual fala Freire, se fundamenta no comprometimento e na 

ética do professor consigo e com o seu aluno.  

O ato de ensinar requer do docente que ele faça de seu cotidiano um 

constante aprendizado, tendo para si a curiosidade de sempre conhecer mais, 

estudar, pesquisar. Tal postura se configura como parte do compromisso que o 

professor deve ter consigo, enquanto educador, ensejando a chegada à 

consciência crítica de seus educandos, destacando-se que a ‗saída‘ da 

consciência ingênua para a consciência crítica não se faz automaticamente nem 

pelo espontaneísmo (FREIRE,1996).  

A relação ensino-pesquisa também é enfatizada por Freire, quando nos 

adverte que: 

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-
fazeres se encontram um no corpo do outro, enquanto continuo 
buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, 
porque indago e me indago. Pesquiso para constatar constatando, 
intervindo, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer 
o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade 
(FREIRE, 1996, p. 29). 
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O estudo e a pesquisa devem ser companheiros da reflexão crítica sobre a 

prática docente, pois é a partir da reflexão que o docente pode identificar possíveis 

falhas e corrigi-las.  

 

Por isso é que, na formação permanente dos professores, o 
momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É 
pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode 
melhorar a próxima prática (FREIRE, 1996, p.39). 

 

Em concordância com Freire, outros autores, como Nóvoa (2001), 

consideram a reflexão sobre a prática como um momento imprescindível na 

prática e na formação – inicial ou continuada – do docente. Nesse sentido, Nóvoa 

(2001) afirma que o paradigma do professor reflexivo, isto é, do professor que 

reflete sobre a sua prática, que pensa, que elabora a partir dela, é o paradigma 

dominante. Segundo o autor, é impossível imaginar a profissão docente sem a 

prática reflexiva. 

O professor está investido de uma autoridade – que não deve ser 

confundida com autoritarismo – que deve lhe conferir a autonomia e o bom senso, 

exigidos pelo ensino, para tomar decisões, a partir da análise da realidade em que 

desenvolve a sua prática.  

Podemos perceber que são muitos os saberes relacionados por Freire e 

que todos são requeridos devido à complexa rede de relações, característica da 

prática docente.   

 

 Tardif - Saberes que Fundamentam a Prática Educativa 

 

Tardif (2002) vem realizando estudos que visam à compreensão da 

natureza e do processo de constituição dos saberes que são mobilizados pelos 

professores, em sua prática docente.  

Seus estudos se configuram como uma tentativa de contribuir para a 

formação de uma identidade profissional da atividade docente, a qual se 

apresenta hoje socialmente desvalorizada.  
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Nos seus estudos sobre os saberes, Tardif (2002, p.11) procura articular 

aspectos sociais e individuais, uma vez que a sua abordagem... 

 

[...] se assenta na idéia de que esse saber [docente] é social, 
embora sua existência dependa dos professores (mas não 
somente deles) enquanto atores individuais empenhados numa 
prática. 

 

Ainda segundo o autor, os saberes docentes trazem consigo aspectos 

sociais por serem compartilhados por uma categoria profissional, ou seja, pelos 

professores. É social porque alguns saberes docentes só são legitimados se forem 

aprovados por outras instâncias que vão além do âmbito individual. A definição de 

alguns saberes depende de um sistema maior, que pode ser constituído pelos 

pesquisadores pelas escolas, Universidades, Ministério da Educação.     

Além disso, os saberes são construídos no dia-a-dia, através da inter-

relação do professor com as pessoas envolvidas no cotidiano docente: professor-

aluno, professor-professor, professor-comunidade. Nessa perspectiva, o autor 

afirma que:  

 

[...] sua integração e sua participação na vida cotidiana da escola 
e dos colegas de trabalho colocam igualmente conhecimentos e 
maneiras de ser coletivos, assim como diversos conhecimentos 
do trabalho partilhados entre os pares, notadamente a respeito 
dos alunos e dos pais, mas também no que se refere a atividades 
pedagógicas, material didático, programa de ensino etc. (TARDIF, 
2002, p.61).    

 

 É durante a carreira profissional, com a experiência, e no domínio 

progressivo do professor em relação à sua prática, que o docente constrói seus 

saberes. É no contexto social que se define o que é ou não saber, visto que as 

questões da educação são construções culturais, portanto, sujeitas a 

modificações, ―[...] evoluem com o tempo e as mudanças sociais. [...] No campo da 

pedagogia, o que era ‗verdadeiro‘, ‗útil‘ e ‗bom‘ ontem, já não o é mais hoje‖ 

(TARDIF, 2002, p.13). 
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Apesar de social, o saber docente deve ser compreendido também na sua 

dimensão individual, pois sua construção está intimamente ligada à postura de 

cada professor em seu espaço cotidiano de trabalho, de acordo com o que ele é, 

faz, pensa e diz, durante o tempo de exercício da prática docente. 

A partir dessas considerações, o autor usa a seguinte tipologia para 

categorizar os saberes docentes: 

Saberes da formação profissional: incluem os saberes pedagógicos, 

aqueles que são a base para a formação docente, são frutos das ciências da 

educação; são paradigmas, teorias, métodos que constroem os princípios teóricos 

para a prática docente.  

  Saberes disciplinares: são aqueles emergentes da tradição cultural, dos 

quais dispõe nossa sociedade; são produzidos por diversos campos de 

conhecimento (matemática, história, literatura etc.).   

Saberes curriculares: apresentam-se sob a forma de programas escolares 

com seus objetivos, conteúdos e métodos definidos pelas instituições 

educacionais, de acordo com o modelo de cultura erudita e de formação para a 

mesma. Os professores devem aprender e aplicar esses programas. 

Saberes experienciais: são saberes práticos, constituídos no trabalho 

cotidiano, nas relações com os alunos e com a realidade em que desenvolve sua 

docência. Assim, incorporam as experiências individuais e coletivas dos 

professores. São saberes formados na prática para a prática. 

 

[...] os saberes experienciais surgem como núcleo vital do saber 
docente, núcleo a partir do qual os professores tentam 
transformar suas relações de exterioridade com os saberes em 
relações de interioridade com sua própria prática [...] os saberes 
experienciais não são saberes como os demais; são, ao contrário, 
formados de todos os demais, mas retraduzidos, ‗polidos‘ e 
submetidos às certezas construídas na prática e na experiência 
(TARDIF, 2002, p.54).  

 

Somos levados a perceber que, para este autor, os saberes docentes não 

correspondem só a conteúdos bem delimitados, só a conhecimentos bem 

especializados, ou a saberes teóricos construídos na formação acadêmica. Para a 
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profissão docente, também é necessário que se considerem os saberes derivados 

da experiência de trabalho, portanto, aqueles saberes que são referendados na 

prática e nas incertezas do dia-a-dia. Daí o ator chamar a atenção para o fato de 

que os saberes da profissão docente são  

  

[...] plurais, compósitos, heterogêneos, pois trazem à tona, no 
próprio exercício do trabalho, conhecimentos e manifestações do 
saber-fazer e do saber-ser bastante diversificadas e provenientes 
de fontes variadas, as quais podemos supor também que sejam 
de natureza diferente (TARDIF, 2002, p.61).      

 

Para finalizar nossas breves considerações sobre a tipologia dos saberes 

construída por Tardif (2002), lembramos que, assim como Freire (1996), o autor 

adverte sobre a importância do docente permanecer em constante estudo, sempre 

buscando respostas para suas indagações, visto que a profissão docente está 

sujeita às inconstâncias, à singularidade e heterogeneidade que marcam o 

contexto da educação.  

 

Gauthier et al. - knowledge base for teaching 

 

 Gauthier et al. (1998) também buscaram em seus estudos a formalização 

de um repertório de saberes necessários à execução das atividades que são 

próprias da profissão docente.  

 Com esse objetivo, lembram que é preciso superar certas idéias 

preconcebidas sobre o ensino, tais como: 

  

 Para ensinar basta conhecer o conteúdo; 

 Para ensinar basta ter talento; 

 Para ensinar basta ter bom senso; 

 Para ensinar basta seguir a intuição; 

 Para ensinar basta experiência; 

 Para ensinar basta ter cultura. 
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Tais idéias sobre o ensino dificultam o processo de profissionalização da 

atividade docente, visto que tendem a uma visão simplista do ensino e, por isso, 

não correspondem aos saberes nos quais o professor pode sustentar a sua 

prática, constituindo o que se pode chamar de ―ofício sem saberes‖.  

Não se pode dizer também que, apenas os conhecimentos universitários 

que constituem a formação inicial ou continuada dos docentes, sejam suficientes 

para lhes conferirem um caráter de profissionalização das suas atividades, porque, 

muitas vezes, é distanciada da complexidade real do ensino. São os chamados 

―saberes sem ofícios‖. Os autores afirmam que não se pode apoiar a prática 

pedagógica nem nos saberes que constituem os ―ofícios sem saberes‖, nem nos 

conhecimentos que dão surgimento, apenas, a um conjunto de ―saberes sem 

ofício‖, porque  

 

[...] Embora expressem uma certa realidade, esses enunciados 
vêm impedir de forma perversa a manifestação de saberes 
profissionais específicos, pois não relacionam a competência à 
posse de um saber próprio do ensino. Eles contribuem, antes, 
para deixar o pedagogo sapateando no mais estéril amadorismo 
(GAUTHIER et al., 1998, p.28). 

 

Gauthier et al. (1998) lembram ainda que não se pode identificar no vazio – 

os saberes que são próprios do ensino. Esta tarefa implica considerar o ―contexto 

complexo e real‖, no qual se dá a evolução do ensino. Assim, para a classificação 

de saberes, os autores consideram os saberes realmente mobilizados pelos 

docentes nas suas atividades; aqueles que os professores utilizam para responder 

às exigências específicas das situações concretas de ensino. A esses saberes, os 

autores chamam de ―reservatório de saberes disponíveis‖, quais sejam:  

O saber disciplinar: produzido pelas disciplinas das diferentes áreas, são os 

conteúdos, as matérias que os professores devem ensinar.  

O saber curricular: como em Tardif (2002), esses saberes correspondem 

aos currículos e programas produzidos e organizados pelas instituições 

educacionais, nos quais estão delimitados os saberes produzidos pelas ciências, e 

que devem ser ensinados. O professor deve conhecer e aplicá-los.  
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O saber das ciências da educação: saber adquirido na formação. São 

aqueles conhecimentos que o professor tem e que, ―[...] embora não o ajudem 

diretamente a ensinar, informam-no a respeito das várias facetas do seu ofício ou 

da educação de um modo geral‖ (GAUTHIER et at., 1998, p.31). 

O saber experiencial: conhecimento que os professores adquirem com suas 

próprias experiências, na sua prática e na vivência com os outros.  

O saber da ação pedagógica: é saber experiencial dos professores, quando 

se torna público e é sistematizado, através de pesquisas desenvolvidas, 

principalmente na sala de aula. 

Gauthier et al. (1998) chamam a atenção para o fato de que no campo da 

pedagogia se observa que cada professor traz consigo, individualmente, ―saberes 

privados‖ que eles utilizam e elaboram no cotidiano do seu trabalho, nas diversas 

situações, oferecidas pela sala de aula. É o que os autores chamam de 

―jurisprudência particular‖, feita de ―truques‖ que funcionam ou que os professores 

acreditam funcionar nas situações diversas da sua prática. 

Acreditam os autores que muitos saberes são confinados ao âmbito 

individual, e que não se pode considerar essa ―jurisprudência individual‖ útil para a 

formação de professores, pois não leva a um maior reconhecimento do status 

profissional do docente. Nesse sentido, as pesquisas sobre esses saberes 

individuais podem contribuir para a legitimação dos saberes da ação pedagógica 

e, consequentemente, para o aperfeiçoamento da profissão docente, testando, 

registrando os resultados e, principalmente, socializando os resultados e 

conclusões.  

Nesse sentido, ainda afirmam Gauthier et al. (1998, p. 34): ―[...] para 

profissionalizar o ensino, é essencial identificar saberes da ação pedagógica 

válidos e levar os outros atores sociais a aceitarem a pertinência desses saberes‖.  

Além do reconhecimento social, a legitimação dos saberes da ação 

pedagógica contribui para diminuir o distanciamento entre teoria e prática, pois se 

respalda não só na teoria, mas também na própria atividade dos professores, 

configurando aquilo que podemos denominar de repertório de saberes próprios do 

ensino. 
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O estudo desses autores, de fundamental importância neste trabalho, nos 

parece de grande relevância na formação do Pedagogo, professor da Educação 

Infantil e/ou do Ensino Fundamental, por que não dizer, na formação docente de 

qualquer professor.  

 

Pimenta - Identidade e Saberes da Docência 

 

Pimenta (2002) realiza seus estudos direcionados para a formação docente, 

entendendo esta como um fator necessário à superação de fracassos e das 

desigualdades escolares, visto que o professor, através de sua mediação, poderá 

favorecer os processos constitutivos da cidadania do aluno.  

A autora enfatiza que os processos de formação inicial e contínua dos 

docentes vêm, nos últimos anos, sendo repensados, pois se mostram pouco 

eficientes se consideradas as demandas e necessidades da sociedade 

contemporânea.  

Os cursos de formação inicial, segundo a autora, se dão sob os moldes de 

um currículo formal, com conteúdos e atividades distanciados da realidade 

escolar, e por isso não dão conta da dinâmica e contradições sociais vividas no 

contexto social da escola. 

Os cursos de formação continuada, por sua vez, também se apresentam 

distanciados da realidade, se dando através de cursos de suplência ou 

atualização, que por apresentarem a teoria dissociada da prática, pouco 

contribuem para a melhoria da formação e prática docente, tão pouco para a 

superação do fracasso escolar. 

Pimenta (2002) acredita que o caminho para repensar a formação docente 

é partindo da prática pedagógica como objeto de análise, promovendo a discussão 

sobre a identidade profissional dos professores, e tendo como foco os saberes 

que compõem ou configuram a docência.  

Segundo a autora, esta identidade não é imutável. Ela é construída e 

reconstruída de acordo com as demandas de cada contexto sócio-histórico. 
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Constrói-se a partir da elaboração de novas teorias, e revisão ou refutação das 

velhas.  

Quanto à identidade profissional, esta... 

 

[...] Constrói-se, também, pelo significado que cada professor, 
enquanto ator e autor, confere à atividade docente no seu 
cotidiano a partir de seus valores, de seu modo de situar-se no 
mundo, de sua história de vida, de suas representações, de seus 
saberes, de suas angústias e anseios, do sentido que tem em sua 
vida o ser professor. Assim como a partir de suas redes de 
relações com outros professores, nas escolas, nos sindicatos e 

em outros agrupamentos (PIMENTA, 2002, p. 19). 
 

Para a autora, existem saberes que constituem a identidade do professor, o 

que ela chama de ―Saberes da Docência‖. Estes saberes, por sua vez, são 

formados pela tríade composta por ‗Saberes da Experiência‘, ‗Saberes do 

Conhecimento‘ e os ‗Saberes pedagógicos‘.  

Saberes da Experiência: constituem-se, antes mesmo, do sujeito vir a ser 

professor, visto que provavelmente ele já traz concepções e idéias sobre o que é 

ser professor, sobre o status da profissão, sobre o que caracteriza um bom ou mal 

professor.  

Cabe aos cursos de formação inicial ―[...] colaborar no processo de 

passagem dos alunos de se ver o professor como aluno, ao seu ver-se como 

professor‖ (PIMENTA, 2002, p. 20). 

Saberes do Conhecimento: referem-se a conhecimentos específicos, 

científicos e tecnológicos (História, Física, Artes, Línguas, Matemática, Ciências 

Sociais...), partilhados socialmente.  

O professor deve, não só mediar a construção desses conhecimentos por 

parte dos alunos, mas também, fazê-los capazes de construir e reconstruir outros 

conhecimentos.  

Saberes Pedagógicos: historicamente, estes saberes são privilegiados na 

formação. Referem-se a conhecimentos mais didáticos voltados para a ação 

pedagógica em si e como ensinar, às técnicas de ensinar, ao processo de ensino-

aprendizagem, e às relações entre professor aluno. 



 

39 

Por fim, a autora lembra da importância da formação docente trabalhar de 

forma integrada todos esses saberes, e não fragmentada como costuma ser. 

Lembra ainda que considerar ―[...] a prática social como ponto de partida e como 

ponto de chegada possibilitará uma ressignificação dos saberes na formação dos 

professores‖ (PIMENTA, 2002, p. 25).  

Neste sentido, a formação inicial e continuada se dão partindo da prática. O 

professor num processo de auto-formação, deve reelaborar constantemente seus 

saberes a partir da reflexão sobre a sua prática diária. E a formação inicial não 

deve ignorar esses saberes constituídos na prática.  

E em se tratando do professor alfabetizador, o estudo da próxima temática 

aqui discutida é imprescindível para uma prática pedagógica que se quer bem 

sucedida.  

 

2.1.2 Teorizando a Alfabetização 

 

Para melhor compreender a problemática ou a complexidade que está 

inerente a uma prática pedagógica que perspective a apropriação da língua 

escrita, não podemos deixar de lado uma discussão que responda, pelo menos 

no plano teórico, questões como: o que é ser/estar alfabetizado? Como se dá o 

processo de alfabetização?  

O conceito de alfabetização pode variar, dependendo da época e da 

sociedade que seja tomada como referência para a discussão. Desse modo, vale 

salientar que, por muitas décadas, no Brasil, ser alfabetizado correspondia a 

simples capacidade de a pessoa escrever o próprio nome (MACIEL, 1999).   

Na década de 40, o conceito de alfabetização se restringia à habilidade de 

codificar (escrever) e de decodificar (ler). 

Ainda no nosso país, a superação de uma economia agrária por um modelo 

mais urbano e industrial de organização social converteu em necessidade 

premente o acesso à educação e à alfabetização. Essa transformação 

impulsionou mudanças na forma de se conceituar a alfabetização.  



 

40 

Nos anos 50, a alfabetização passou a ser conceituada com base na 

capacidade de o alfabetizando compreender o que lia e se expressar através do 

que escrevia. Já nas décadas de 60 e 70, esse conceito se ampliou e passou a 

abranger a capacidade de leitura e escrita – agora, já envolvendo a compreensão 

–, além do preparo para o desempenho dos papéis social, cívico e econômico, o 

que deveria contribuir para a libertação e o desenvolvimento das pessoas 

(MACIEL, 1999).  

Mesmo que se considerem os dois conceitos, ou seja, alfabetização como o 

domínio do código de transcrição de fonemas em grafemas e alfabetização como 

processo de compreensão e expressão de significados, estas concepções podem 

ser consideradas incompletas, uma vez que não contemplam a total complexidade 

da alfabetização e se detêm, apenas, nos aspectos individuais das aquisições 

advindas da alfabetização (SOARES, 2003). 

  Um conceito mais abrangente de alfabetização vem sendo construído 

desde os anos 80; o novo conceito incorpora não só o aspecto mecânico da 

alfabetização, ou seja, a codificação de fonemas em grafemas (escrever) e a 

decodificação dos grafemas em fonemas (ler), mas também o aspecto referente à 

compreensão e expressão do que está sendo escrito ou lido, bem como os 

determinantes sociais, culturais e tecnológicos de cada sociedade, destacando-se 

que é a partir desses aspectos que vão ser delineadas as funções e os usos da 

língua escrita. É, pois, nessa perspectiva que se compreende a língua escrita – 

como sistema de representação da linguagem, enquanto objeto social, histórico e 

cultural (VYGOTSKY, 1984; SMOLKA, 1989).  

Esclarecem, ainda, Teberosky e Cardoso (1989, p.34) que ―a linguagem 

escrita não é só a escrita da linguagem, mas também a linguagem que pode ser 

escrita‖. Igualmente, não podemos ignorar que, ―como diz Vygotsky, por trás das 

letras, há uma linguagem escrita‖ (TEBEROSKY, 1991, p.143).  

É importante lembrar que, um conceito mais abrangente de alfabetização, 

que compreenda também os usos e funções sociais da língua escrita remete a um 

outro conceito, o letramento.  

Mas o que seria letramento?  
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O termo ―letramento‖ surge no começo da década de 1990 e tem suas 

origens na palavra inglesa literacy, que ―designa o processo de inserção no mundo 

da escrita‖ (SOARES, 2003, p.91). 

Mas, o que quer dizer esta inserção no mundo da escrita?  

Maciel (1999, p.22) nos explica que, ―é preciso ser e estar alfabetizado‖; 

para isto, ―[...] não basta saber ler e escrever; é preciso igualmente saber usar as 

habilidades de ler e escrever, atendendo às exigências de leitura e escrita que a 

sociedade faz continuamente‖.  

Então, essa inserção diz respeito à capacidade ou habilidade do indivíduo 

fazer uso da escrita e da leitura nos diferentes contextos sociais, isto é, ser 

letrado. 

Carvalho (2005, p. 66) nos explica que uma pessoa letrada ―[...] é alguém 

que se apropriou suficientemente da escrita e da leitura a ponto de usá-las com 

desenvoltura, com propriedade, para dar conta de suas atribuições sociais e 

profissionais‖.  

Os conceitos de alfabetização e letramento são processos simultâneos e 

interdependentes. Soares (2003, p.16) enfatiza que ―[...] Não se trata de primeiro 

aprender a ler e escrever para só depois usar a leitura e a escrita, mas aprende-se 

a escrever por meio do uso da leitura e escrita em práticas reais de interação com 

a escrita‖.  

Porém, é possível que uma pessoa seja alfabetizada, mas não seja capaz 

de fazer uso da língua escrita no seu dia-a-dia; ou que uma pessoa que não 

domina o sistema alfabético, consiga fazer este uso, nem que seja por intermédio 

de uma pessoa alfabetizada. Assim, nos fala Soares (2003, p. 92): 

 

A alfabetização – a aquisição da tecnologia da escrita6 – não 
precede nem é pré-requisito para o letramento, isto é, para a 
participação em práticas sociais de escrita, tanto assim que 
analfabetos podem ter um certo nível de letramento: não tendo 

                                                           
6
 A tecnologia da escrita mencionada pela autora refere-se não às técnicas de leitura e escrita 

construídas artificialmente e de forma descontextualizada, como costuma acontecer na concepção 
mecanicista de alfabetização. Ao contrário, a autora refere-se à aquisição da escrita por meio de 
atividades de letramento, ou seja, partindo das práticas sociais de leitura e escrita.  
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adquirido a tecnologia da escrita, utilizam-se de quem a tem para 
fazer uso da leitura e da escrita.  
 
 

 Dessa forma, é interessante enfatizar que, considerando um contexto social 

em que é constante o uso cotidiano da língua escrita e da leitura, ou seja, numa 

sociedade letrada, não podemos falar num grau zero de letramento, ou iletrados 

absolutos, visto que, de alguma forma – seja com mais autonomia, ou menos 

autonomia – o indivíduo participa dessas práticas (MORTATTI, 2004).  

 O nível de letramento vai se ampliando à medida que o indivíduo tem 

possibilidade de ir compreendendo o uso da leitura e da escrita nos diferentes 

contextos em que estiver interagindo através de diversos gêneros textuais. 

 Assim, a todo o momento a criança vivencia situações em que a língua 

escrita está presente. Portanto, seu nível de letramento se inicia antes mesmo da 

sua entrada na escola, e quanto maior o grau de autonomia, ou a capacidade do 

indivíduo fazer uso da escrita e da leitura e consequentemente seu poder de 

atuação social.  

A construção de um conceito mais abrangente de alfabetização, assim 

como o entendimento da aprendizagem da leitura e da escrita como processo 

foram resultados de pesquisas, ao mesmo tempo em que passaram a influenciar e 

motivar novas investigações nessa e em outras áreas do conhecimento.  

Dentre as novas pesquisas, merece destaque o trabalho de Emilia Ferreiro 

e colaboradores7, que veio a se constituir no chamado Paradigma Psicogenético 

de Construção da Escrita, que tem levado estudiosos da área de alfabetização a 

considerarem o seu aporte teórico-metodológico como ―o paradigma predominante 

na investigação sobre esse objeto‖ (OLIVEIRA, 1995, p.5).  

Outros autores brasileiros de renome no âmbito da alfabetização – Smolka 

(1989, por exemplo) – considera que ―[...] Ferreiro desenvolveu uma pesquisa 

                                                           
7
 É importante registrar que no livro Psicogênese da Língua Escrita, considerado o marco da 

mudança paradigmática na alfabetização, Ferreiro e Teberosky destacam que Susana Fernández; 
Ana Maria Kaufman; Alicia Lenzi e Liliana Tolchinsky, integrantes da sua equipe inicial de 
pesquisa, deveriam ser co-autoras da sua obra, o que foi impossibilitado pelas dificuldades 
geográficas (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999, p.VI). 
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inovadora, pois reveladora de aspectos até então não considerados na relação 

das crianças com a linguagem escrita‖ (SMOLKA, 1989, p.17). 

No mesmo sentido, temos a opinião de Campelo (2001, p.88), para quem: 

―[...] na atualidade e, especialmente na América Latina, nenhuma discussão sobre 

esse tema se fará completa, sem que se proceda a uma interlocução com Emilia 

Ferreiro‖. 

 Entre tantas contribuições significativas, os estudos de Ferreiro têm 

evidenciado que, ao chegar à escola, a criança já traz consigo uma carga de 

conhecimentos a respeito da língua escrita. Assim, o ponto de partida para a 

alfabetização deve ser justamente o alfabetizando e suas concepções sobre a 

escrita enquanto objeto de conhecimento e sistema de representação da 

linguagem, sistema este, em parte, já construído nas relações da criança com o(s) 

outro(s) no seu meio social.  

 

 A Psicogênese da Língua Escrita: os Níveis de Conceptualização 

 

Os estudos psicogenéticos realizados por Emilia Ferreiro e colaboradores 

sob influência da concepção construtivista-interacionista de Piaget permitem, 

através de observação e análise de produções da escrita espontânea de 

alfabetizandos, verificar que, durante tal processo, eles passam por três períodos 

de conceptualização e construção de hipóteses, rumo à alfabetização.  

Para melhor compreenderem os resultados e as escritas elaboradas pelas 

crianças, Ferreiro e demais pesquisadores atentavam para as explicações que 

elas davam às suas produções espontâneas. Nesse sentido, é importante que o 

professor compreenda como se caracteriza esse tipo de produção escrita – que 

não deve se constituir em atividades escolares – para que ele possa, de fato, 

diagnosticar os níveis de conceptualização da escrita.  

Desse modo, é importante retomarmos o que nos diz Emilia Ferreiro acerca 

das escritas espontâneas de alfabetizandos. Portanto, as produções espontâneas 

são aquelas... 
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[...] que não são o resultado de uma cópia (imediata ou posterior). 
Quando uma criança escreve tal como acredita que poderia ou 
deveria escrever certo conjunto de palavras, está nos oferecendo 
um valiosíssimo documento que necessita ser interpretado para 
poder ser avaliado (FERREIRO, 1985, p. 16-17). 

 

Como se vê, o conceito de produção espontânea é uma das evidências de 

que, na estruturação da teoria psicogenética de alfabetização, foi considerada a 

lógica própria da criança (manifestada tanto na produção escrita quanto na sua 

interpretação da própria escrita) ao longo dos diferentes níveis evolutivos do 

processo até a aquisição da escrita alfabética. 

Os três níveis que compõem o processo de conceptualização da língua 

escrita estão distribuídos em três grandes períodos que, assim, se configuram: 

1º) Neste período, o alfabetizando apresenta duas características: distingue 

entre a representação icônica (desenho) e a representação não-icônica (escrita); e 

constrói formas de diferenciação intrafigural ou intra-relacional (FERREIRO, 1995).  

E a própria Emilia Ferreiro esclarece: ―Ao desenhar se está no domínio do 

icônico [...]. Ao escrever se está fora do icônico: as formas dos grafismos não 

reproduzem a forma do objeto, nem sua ordenação espacial reproduz o contorno 

dos mesmos‖ (FERREIRO, 1985, p.19-20). 

Portanto, a criança passa a entender que a escrita vai representar uma 

propriedade do objeto – o seu nome – que não reproduz o contorno desse objeto 

nem a sua posição espacial; vai compreender também que, apesar das 

diferenças, entre desenhar e escrever, há semelhanças porque ―Com o mesmo 

tipo de linhas, podemos desenhar ou escrever. A diferença está na organização 

das linhas‖ (FERREIRO, 1995, p.25).  

As escritas desse primeiro período (todas pré-silábicas) são feitas, muitas 

vezes, com grafismos primitivos e não convencionais, são as chamadas escritas 

fixas, unigráficas. 

Nesse primeiro período, também é construída a hipótese da quantidade 

mínima de caracteres, segundo a qual, o alfabetizando entende que uma ou duas 

letras são insuficientes para a legibilidade do escrito, e aceitam o mínimo de três, 

quatro letras para cada escrita. A partir da segunda aquisição/característica desse 
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primeiro período, o educando passa a se preocupar em fazer diferenciações 

intrafigurais, ou seja, entende que, para escrever palavras legíveis, é preciso 

utilizar caracteres diferentes no interior da palavra – é a chamada hipótese da 

variedade de caracteres. ―Esses critérios intrafigurais se expressam sobre o eixo 

quantitativo, como a quantidade mínima de letras [...], e sobre o eixo qualitativo, 

como a variação interna necessária para que uma série de grafias possa ser 

interpretada [...]‖ (FERREIRO; TEBEROSKY, 1985, p.20). Até esse momento, 

palavras diferentes não são, necessariamente, escritas de formas diferentes. 

 A principal hipótese que rege essa primeira fase do processo é a chamada 

Hipótese Pré-silábica, segundo a qual, as escritas produzidas não têm nenhuma 

relação com a pauta sonora da linguagem. 

2º) O segundo nível/período é caracterizado pela construção de formas de 

diferenciações interfigurais ou inter relacionais para a legibilidade do escrito 

(FERREIRO, 1995). Mas, qual a evidência dessa construção? 

 A grande evolução desse período é a diferenciação inter-figural, nos eixos 

quantitativo e qualitativo; portanto, palavras diferentes são escritas com sequência 

de letras diferentes e com quantidade de letras diferentes. Neste período, pode 

ocorrer o que Piaget chamou de Realismo Nominal8. Assim sendo, a criança 

acredita que os nomes de objetos, animais etc. serão maiores ou menores, 

dependendo daquilo que se quis representar. Por esta razão, a grafia de palavras 

como formiguinha, por exemplo, terá sempre menos letras do que palavras como 

leão, urso etc. 

Convém destacar, ainda, que a principal hipótese cognitiva desse período 

continua sendo a Hipótese Pré-silábica, uma vez que ―Os dois primeiros níveis 

guardam entre si semelhança fundamental. As crianças nestes dois estágios 

iniciais de evolução não registram traços no papel com intenção de realizar o 

registro sonoro do que foi proposto para a escrita‖ (AZENHA, 1993, p.62). 

3º) O terceiro nível/período é caracterizado pela fonetização da escrita e 

está subdividido em três sub-níveis: Silábico, Silábico-Alfabético e Alfabético. 

                                                           
8
 O Realismo Nominal é a característica cognitiva, segundo a qual, a criança atribui ao significante 

– palavra – as propriedades do significado – objeto representado pela escrita. 
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É neste terceiro período que ocorre a grande viragem do processo de 

alfabetização, uma vez que, nesse momento, as crianças começam a relacionar a 

oralidade com a escrita, desaparecendo, pois, a Hipótese Pré-silábica, que dá 

lugar a uma outra construção: a chamada Hipótese Silábica.  

A Hipótese silábica servirá ao alfabetizando como uma forma de controle de 

uso de letras, já que agora, para cada emissão sonora – cada sílaba pronunciada 

– será registrado um sinal gráfico. 

 

Este nível de aquisição é caracterizado pela emergência de um 
elemento crucial, ausente nos níveis anteriores: a criança inicia a 
tentativa de estabelecer relações entre o contexto sonoro da 
linguagem e o contexto gráfico do registro. A consideração dos 
aspectos sonoros da linguagem representa um divisor de águas 
no processo evolutivo. A estratégia utilizada pela criança é atribuir 
a cada letra ou marca escrita o registro de uma sílaba falada. É 
este fato que constitui a Hipótese Silábica (AZENHA, 1993, p. 77). 

 

Essa relação de sinal gráfico com a sílaba pronunciada pode se dar no eixo 

quantitativo, quando o mesmo número de sílabas da palavra corresponde ao 

número de letras colocadas para a palavra, mas também no eixo qualitativo, 

quando as letras utilizadas podem ter valor sonoro similar ao da sílaba 

pronunciada. 

A Hipótese Silábica poderá gerar conflito com a Hipótese da Quantidade 

Mínima de Caracteres, construída anteriormente, principalmente na escrita silábica 

de monossílabos e dissílabos.  

Por que ocorre o conflito? 

Se uma ou duas letras, ou sinais gráficos não são suficientes – na Hipótese 

da Quantidade Mínima de caracteres– para que algo seja legível, como aceitar 

que um caractere – na escrita silábica do monossílabo – ou dois caracteres – na 

escrita silábica do dissílabo – possam ser legíveis? 

Esse conflito é progressivamente superado e, nesses casos, como forma de 

compensação dos seus conflitos, o educando acrescenta outros caracteres, 

mesmo achando que é desnecessário. 
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Após o nível silábico, os alfabetizandos entram num período de transição: é 

o nível Silábico-alfabético. Aqui, as suas escritas são produzidas a partir do uso 

simultâneo de duas hipóteses: a silábica e a alfabética, ou a Hipótese Silábico-

alfabética. Assim sendo, na escrita de uma ou mais palavras, ora representam 

cada emissão oral de voz com um único grafema, ora representam todos os 

fonemas da sílaba.  

O último nível do terceiro período é o Alfabético, cuja principal hipótese 

subjacente às produções escritas, é a chamada Hipótese Alfabética.  

Com base nessa hipótese, o alfabetizando já compreende melhor a relação 

grafema-fonema, passando a representar graficamente todos os fonemas das 

sílabas, ainda que não o faça de forma ortograficamente correta. Embora já se 

considere alfabetizado aquele que, assim, escreve, não se pode considerar este 

momento como o fim da alfabetização, uma vez que ainda há muito o que 

aprender, inclusive o domínio das regras ortográficas. 

Não poderíamos fechar essa discussão sem o registro da significativa 

contribuição que as pesquisas orientadas por Emilia Ferreiro tem representado no 

campo da alfabetização. Para isto, nada melhor do que retomar algumas das 

Implicações Pedagógicas dessas descobertas, segundo a própria Ferreiro (1995, 

p.32-33): 

 

O conhecimento da evolução psicológica do sistema de escrita 
por parte dos professores, psicólogos e avaliadores é 
incomensurável para avaliar os progressos das crianças e, mais 
importante ainda, para ‗ver‘ sinais da alfabetização ainda não 
observados. [...] Muitas coisas não são observáveis, quando não 
dispomos de uma teoria confiável para interpretá-las. Muitas 
coisas permanecerão inobservadas, se não tivermos a 
possibilidade, de dar-lhes um sentido.   

 

 Nesse mesmo sentido, gostaríamos de acrescentar que nossa reflexão se 

faria lacunar se não a complementássemos com uma discussão, ainda que breve, 

sobre concepções de criança e infância. 

 É o que faremos em seguida. 
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2.1.3 Concepções de Criança e Infância 

 

Entender as especificidades e necessidades da condição de ser criança, só 

é possível numa perspectiva histórica, pois observamos que tem sido, ao longo 

dos tempos, a construção dos conceitos, que hoje conhecemos, de ‗criança e 

‗infância‘, bem como a compreensão sobre o desenvolvimento e a aprendizagem 

infantil. 

              Assim, ―A concepção de criança é uma noção historicamente construída 

e, consequentemente, vem mudando ao longo dos tempos, não se apresentando 

de forma homogênea, nem mesmo no interior de uma mesma sociedade e época‖ 

(BRASIL, 1998a, p. 21). Desse modo, as concepções de criança e infância nem 

sempre apresentaram as mesmas configurações, podendo mesmo ser 

consideradas inventos sócio-culturais relativamente recentes (COLL; PALACIUS, 

1995). 

Na Idade Média (séc. V a séc. XV), por exemplo, as crianças eram tratadas 

como adultos em miniatura.  

 

[...] De fato, esta concepção de criança como uma versão em 
miniatura do adulto teve durante séculos sua expressão na arte, 
pois até aproximadamente o Século XIII as crianças apareciam 
como adultos em miniatura, com vestimentas e atitudes 
tipicamente adultas (COLL; PALACIUS, 1995, p. 10). 

 

Esta realidade tornava altos os índices de mortalidade infantil, pois não era 

dispensado às crianças qualquer tipo de tratamento diferenciado.  

Nesse contexto,  

 

 
A convivência com um índice de mortalidade infantil extremamente 
alto fazia com que a morte das crianças fosse considerada natural 
e que a duração da infância fosse limitada a um período muito 
curto na vida dos indivíduos. Ela correspondia ao período em que, 
para sobreviver, a criança necessitava de cuidados físicos. 

(FONTANA; CRUZ 1997, p.6). 
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Assim sendo, quando completavam sete anos, as crianças já eram 

preparadas para o trabalho e para os afazeres, como um indivíduo adulto.  

A partir do século XVII, com os movimentos de reformas culturais e 

religiosos como o Protestantismo e o Iluminismo, o indivíduo passa a ser mais 

valorizado. A diminuição do fatalismo religioso é acompanhada de uma maior 

valorização do indivíduo.  

 Palacius (1995, p. 10) nos fala que, neste período,  

 

 
[...] as pessoas sentem-se mais protagonistas de sua própria 
existência e atribuem um papel importante à educação das 
crianças. No final das contas, não é a mesma coisa acreditar que 
aquilo que uma pessoa vai ser encontra-se prefixado 
antecipadamente por desígnios que escapam ao seu próprio 
controle, do que acreditar que uma pessoa pode determinar o 
curso de sua vida e modificá-lo.  

 

Concepções predeterministas da vida – onde tudo é explicado pela vontade 

divina – foram desaparecendo e deram lugar à idéia de valorização do ser humano 

enquanto ser inteligente, dotado de razão e capaz de transformar seu destino. 

Assim, uma das características desse período é a valorização da razão 

humana como principal instrumento para se alcançar qualquer tipo de 

conhecimento, e por isso, é no Séc. XVII, que surgem as primeiras preocupações, 

ainda que de forma inicial, em conceber a infância e com a educação de crianças. 

Como nos fala Pino (2005, p.26):  

 

 
[...] A evolução da idéia da infância pode ser acompanhada na 
história da artes e iconografia religiosa e profana ao longo dos 
Séculos XV e XVI; mas é só a partir do Século XVII que os sinais 
confiáveis do seu descobrimento se teriam tornado particularmente 
numerosos e significativos, quando a família e a escola, por vias 
diferentes, assumem a responsabilidade de sua educação.  

 

 

Neste momento, nascem os primeiros estudos sobre o desenvolvimento e a 

aprendizagem infantil fortemente marcados pelo empirismo e a idéia da 
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aprendizagem pelas experiências vividas, sobretudo, através dos sentidos. 

Destacam-se as figuras de John Locke (1632-1704) e David Hume (1711-1776). 

Para estes autores, no momento do nascimento, a pessoa pode ser vista como 

uma “tábula rasa”, um ―quadro em branco‖, no qual serão impressas as 

experiências vivenciadas no meio (COLL; PALACIUS, 1995).   

O século XVIII, período da Revolução Industrial, é marcado pelo trabalho 

pesado dentro das fábricas. Mas não eram só operários que eram explorados e 

submetidos à péssimas condições de trabalho, as crianças também trabalhavam, 

pelo menos, doze horas diárias, o que prejudicava o seu desenvolvimento físico e 

mental, visto que, o cuidado e a educação, que deveriam ser a elas dispensados, 

eram relegados a último plano (COLL; PALACIUS, 1995).  

Importante marco, deste período, foram as idéias do filósofo Rousseau 

(1724-1804), para quem, a criança é bondosa por natureza; mas ―[...] ao proclamar 

como valores a natureza, a bondade e a inocência iniciais, Rousseau considera, 

contudo, o homem e a criança nas relações sociais‖ (SMOLKA, 2002, p. 106), e é 

nessas relações que a criança é corrompida.  

No século XIX, com a crescente industrialização, observaram-se conquistas 

no âmbito dos movimentos sociais em busca de definir melhores condições de 

trabalho, além de direitos e deveres para os operários e donos de fábricas. Tais 

movimentos levaram também, à diminuição do trabalho infantil nas fábricas e à 

ampliação da mão-de-obra feminina.  

Além disso, foram registrados consideráveis avanços na medicina, os quais 

alertaram para os possíveis danos do trabalho infantil à saúde do indivíduo, fato 

que chamou ainda mais atenção para a necessidade social de tirar a criança da 

fábrica, e proporcionar um cuidado alternativo, não-materno, às crianças 

pequenas, para que suas mães pudessem ser empregáveis (DAHLBERG et al., 

2003). 

Neste contexto, surgem as primeiras instituições destinadas ao cuidado e à 

educação das crianças. Porém, de fato, estas primeiras instituições visavam, 

sobretudo, preparar as crianças para serem futura mão-de-obra e voltarem para 

as fábricas. Ou seja, as crianças são vistas ―[...] como um fator de suprimento do 
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mercado de trabalho, que deve ser tratado para garantir um suprimento adequado 

de mão-de-obra e o uso eficiente dos recursos humanos‖ (DAHLBERG, et al, 

2003, p.68).  

 Assim, chegamos ao século XX, e encontramos algumas abordagens que, 

de certa forma, ―herdaram‖ contribuições históricas e tentam explicar, cada qual à 

sua maneira, os processos de desenvolvimento e aprendizagem e, 

consequentemente, as concepções de educação. 

Compreendendo que, para melhor entender a criança e respeitar suas 

especificidades, faz-se necessário conhecer as abordagens que hoje nos explicam 

mais sobre o desenvolvimento e aprendizagem, é o que trataremos a seguir, 

destacando que não nos deteremos nas chamadas abordagens tradicionais – 

inatista-maturacionista e comportamentalista. 

Assim sendo, nesta discussão, serão abordadas, apenas, as abordagens 

interacionistas de desenvolvimento e aprendizagem. No âmbito dessas 

abordagens, serão estudadas contribuições relevantes de três grandes 

pesquisadores: Piaget (1896-1980); Vygotsky (1896-1934); e Henri Wallon (1879-

1962). ―[...] Os três, cada um a seu modo, vivenciando a herança e a ambiência 

cultural da passagem do século, contribuíram de maneira especialmente profícua 

para a produção de conhecimento‖ (SMOLKA, 2002, p. 114). 

 
 
O construtivismo de Piaget 

 

Piaget direcionou parte de seus estudos a compreender como ocorre o 

desenvolvimento psicológico da criança e como ela constrói os seus 

conhecimentos. 

Embora a abordagem por ele construída dê ênfase aos fatores individuais 

como determinantes ao desenvolvimento, ele não descarta as influências de 

fatores sociais nesse desenvolvimento, o que, em síntese, assim explca:  

 

Com efeito, podemos distinguir dois aspectos no desenvolvimento 
intelectual da criança. Por um lado, o que podemos chamar o 
aspecto psico-social, quer dizer tudo o que a criança recebe do 
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exterior, aprende por transmissão familiar, escolar, educativa em 
geral; e depois existe o desenvolvimento que podemos chamar de 
espontâneo, que chamarei psicológico, para abreviar, que é o 
desenvolvimento da inteligência mesma: o que a criança aprende 
por si mesma, o que não lhe foi ensinado, mas o que ela deve 
descobrir sozinha; e é isso essencialmente que leva tempo 
(PIAGET, 1973, p.8). 

 

Nesse sentido, o desenvolvimento precede a aprendizagem e esta, por sua 

vez, depende da maturação do indivíduo. 

Assim, Piaget destaca quatro fatores que ele considera fundamentais e 

indissociáveis para que aconteça este desenvolvimento (PIAGET; INHELDER, 

2003).  

O primeiro fator é a maturação dos sistemas nervoso e endócrino; todavia, 

 

[...] se a maturação orgânica constitui, sem dúvida, fator 
necessário, que desempenha, principalmente, papel indispensável 
na ordem invariante de sucessões dos estágios não explica todo o 
desenvolvimento e não representa senão um fator entre outros 
(PIAGET; INHELDER, 2003, p.137). 

 

 

Assim, embora seja essencial ao desenvolvimento, a maturação, por si só, 

é insuficiente, por isso, Piaget destaca mais três fatores:  

O segundo fator é o das experiências provindas da ação sobre os objetos, 

que podem ser de natureza física ou lógico-matemática. A experiência física traz 

em decorrência a experiência física, cuja fonte é o próprio objeto. Já a experiência 

lógico-matemática, que tem como fonte o próprio indivíduo, possibilita a abstração 

reflexiva ou reflexivante.  

O terceiro é o das interações e transmissões sociais. Mas Piaget enfatiza 

que essas transmissões não ocorrem de forma passiva, visto que, ―[...] mesmo no 

caso das transmissões, nas quais o sujeito parece mais receptivo, como a 

transmissão escolar, a ação social é ineficaz sem uma assimilação ativa da 

criança [...]‖ (PIAGET; INHELDER, 2003, p. 138).  

Por fim, o mais importante dos fatores do desenvolvimento, a equilibração, 

é tomada como sendo a ―[...] compensação por reação do sujeito às perturbações 
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exteriores, compensação que atinge a reversibilidade operatória, no fim desse 

desenvolvimento‖ (PIAGET, 1973, p.31).  

Compreendemos, então, que a equilibração é um mecanismo interno de 

auto-regulação que permite uma constante adaptação ao meio, ou seja, um nível 

de desenvolvimento em patamares cada vez mais elevados.  

No âmbito do referencial piagetiano, ganham destaque alguns conceitos 

que ajudam a explicar esse momento de auto-regulação, quais sejam: a 

assimilação e a acomodação que se constituem em mecanismos 

complementares da adaptação. 

Para Piaget, estes mecanismos internos são consequência da necessidade 

do individuo de reequilibrar-se; tais mecanismos levam o sujeito: ―1º. a incorporar 

as coisas e pessoas à atividade própria do sujeito, isto é, ‗assimilar‘ o mundo 

exterior às estruturas já construídas, e 2º. a reajustar estas ultimas em função das 

transformações ocorridas, ou seja, ‗acomodá-las‘ aos objetos externos (PIAGET, 

1980, p. 17). 

Desse modo, ao interagir com situações que ainda não fazem parte dos 

seus esquemas de ação, o indivíduo entra em desequilíbrio. Mas, ao interagir com 

o objeto de estudo (nova informação), o sujeito epistêmico o assimila, a partir de 

suas ações/reflexões, as quais lhe permitem ir acomodando os seus 

conhecimentos prévios aos novos conhecimentos, anteriormente assimilados. 

Os processos de assimilação e acomodação são constantes e permitem 

sucessivas (re)equilibrações ou adaptações que levam a um processo evolutivo do 

desenvolvimento. Assim, ―[...] O desenvolvimento mental aparecerá, então, em 

sua organização progressiva como uma adaptação sempre mais precisa à 

realidade (PIAGET, 1980, p. 17). 

Além desses fatores, Piaget destaca o papel dos sentimentos, da 

afetividade e da motivação como chave de todo o desenvolvimento mental, pois 

são, ―[...] afinal de contas, as necessidades de crescer, afirmar-se, e ser valorizado 

que constituem os motores da própria inteligência, tanto quanto das condutas em 

sua totalidade e em sua crescente complexidade‖ (PIAGET; INHELDER, 2003, p. 

140). 
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 Da mesma forma que a afetividade e os sentimentos, os conhecimentos 

prévios são fundamentais; ―[...] para que um novo instrumento lógico se construa, 

é preciso sempre instrumentos lógicos preliminares; quer dizer que a construção 

de uma nova noção suporá sempre substratos, subestruturas anteriores [...]‖ 

(PIAGET, 1973, p. 14). 

Para Piaget, o desenvolvimento não acontece de forma aleatória. Ele 

ocorre por quatro estágios graduais que apresentam características específicas 

que são vivenciadas por todos os indivíduos.         

O primeiro período, o sensório-motor, vai de zero a dois anos de idade. 

Na ausência da linguagem, o indivíduo se vale de uma inteligência sensório-

motora, ou seja, usa os sentidos para construir seus conhecimentos.  

Para Piaget (1980, p. 20), ―[...] este é o período da infância em que as 

aquisições são mais numerosas e mais rápidas‖. Toda ação dos bebês, como 

pegar, puxar, sugar, sentir, podem se converter em desenvolvimento e 

aprendizagem. É, pois, a partir destas ações que eles reconhecerão e 

estabelecerão seus primeiros contatos com o mundo que os rodeia.  

Portanto, inicialmente, as ações dos bebês podem ser entendidas como 

reações instintivas da espécie, mas, no decorrer das experiências motoras, 

acabam tornando-se cada vez mais conscientes e esquemáticas ao longo de sua 

maturação. 

O período seguinte é o das representações ou das funções pré-

operatórias; vai dos dois aos sete anos. A maturação e as experiências, 

proporcionadas pelas interações sociais, já possibilitam à criança desenvolver sua 

função simbólica, ou seja, a capacidade de representar uma coisa por meio de 

outra coisa (PIAGET, 1973). 

Com o surgimento da função simbólica, a criança se torna capaz de 

representar elementos que não se acham presentes, por meio de construções ou 

emprego de significantes diferenciados que remetem a tais elementos (PIAGET & 

INHELDER, 2003).  

Podemos distinguir, pelo menos, cinco condutas em que está presente a 

função simbólica, – que se dão quase simultaneamente e se desenvolvem até por 
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volta dos doze anos – quais sejam: a imitação diferida, o jogo simbólico, o 

desenho, as imagens mentais e a linguagem. 

A primeira conduta a se apresentar é a imitação diferida. Ela se configura 

como ponto de partida para as outras condutas, ou seja, estas repousam sobre ela 

e dela evoluem.  

A imitação diferida representa a passagem do estágio sensório-motor para 

o das condutas propriamente representativas, pois se tratando de uma conduta 

inicial, a imitação é uma forma de ―[...] representação em atos materiais e ainda 

não em pensamento‖ (PIAGET; INHELDER, 2003, p. 54). 

Esta evolução em relação às condutas pode ser assim explicada: 

 

Ao cabo do período sensório-motor, a criança adquiriu virtuosidade 
suficiente, no domínio da imitação assim generalizada para 
possibilitar a imitação diferida: com efeito, a representação em ato 
liberta-se, então, das exigências sensório-motoras de cópia 
perceptiva direta para atingir um nível intermediário em que o ato, 
desligado do contexto, se torna significante diferenciado e, por 
conseguinte, já em parte, representação, em pensamento. Com o 
jogo simbólico e o desenho, reforça-se a passagem de 

representação em ato à representação-pensamento (PIAGET; 
INHELDER, 2003, p. 55). 

 

Assim, as próximas condutas apresentadas pela criança são o jogo 

simbólico e o desenho. Sendo o jogo simbólico essencial à vida da criança pois é 

através do jogo que ela 

 

[...] transforma o real por assimilação mais ou menos pura às 
necessidades do eu, ao passo que a imitação (quando constitui fim 
em si mesma) é acomodação mais ou menos pura aos modelos 
exteriores e a inteligência é equilíbrio entre a assimilação e a 
acomodação (PIAGET; INHELDER, 2003, p. 57). 
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 Assim, pelo jogo, a criança revive acontecimentos e vai assimilando o real e 

se adaptando ao mundo dos mais velhos. Nesse reviver, a criança constrói um 

sistema de significantes que são:  

 

[...] tomados de empréstimo à imitação a título de instrumentos, 
mas a uma imitação não procurada por si mesma e simplesmente 
utilizada como meio evocador a serviço da assimilação lúdica: tal é 
o jogo simbólico, que não é apenas assimilação do real ao eu, 
como o jogo em geral, mas assimilação assegurada (o que a 
reforça) por uma linguagem simbólica construída pelo eu e 
modificável à medida das necessidades (PIAGET; INHELDER, 
2003, p. 57). 

 

 A próxima conduta refere-se ao desenho. Um tipo de imagem-cópia, pois 

representa imitação material (gráfica) de um elemento. O desenho é, assim, uma 

forma de conduta semiótica que se situa ―[...] a meio caminho entre o jogo 

simbólico, cujo mesmo prazer funcional e cuja mesma autotelia apresenta, e a 

imagem mental, com a qual partilha o esforço de imitação do real‖ (PIAGET; 

INHELDER, 2003, p. 57). 

 O desenho é uma construção de exercício da função simbólica que passa 

por diferentes fases de evolução. A primeira fase é denominada ―realismo fortuito‖ 

que se caracteriza por garatuja com significação descoberta em seu desenrolar; 

vem em seguida a fase do ―realismo gorado‖ em que os elementos do desenho 

estão justapostos e não coordenados como um todo. São características dessa 

fase os ―badamecosgirinos‖, desenhos em que se representam apenas uma 

cabeça munida de apêndices filiformes que representam pernas e braços, mas 

sem troncos; na sequência da evolução vem a fase do ―realismo intelectual‖ onde 

os desenhos não são primitivos, mas ainda não têm uma preocupação com a 

perspectiva visual.  

 Piaget e Inhelder (2003, p. 62) exemplificam essa fase do ―realismo 

intelectual‖: 
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É assim que um rosto visto de perfil terá um segundo olho porque 
o badameco tem dois olhos ou o cavaleiro terá uma perna vista 
através do cavalo, além da perna visível; ver-se-ão, da mesma 
forma, baratas no interior da terra de um campo, se ainda lá 
estiverem, ou no estômago de um cidadão etc. 

 

Por fim, vem a fase do ―realismo visual‖, mas esta só ocorre por volta dos 8-

9 anos. A novidade é que as partes dos objetos que sob um ponto de vista não 

seriam observados, não são mais representadas. Além disso, os objetos em 

segundo plano se apresentam menores em relação aos que se apresentam em 

primeiro plano.  

A evolução do desenho favorece o desenvolvimento das imagens mentais 

que podem ser entendidas como um tipo de imitação, mas uma imitação que já 

não é apenas diferida, mas sim interiorizada, pois a representação que ela 

possibilita é ―[...] dissociada assim de todo ato exterior em proveito desses 

esboços ou bosquejos internos de ações que a suportarão, dali por diante está 

pronta para tornar-se pensamento (PIAGET; INHELDER, 2003, p. 54). 

Podemos distinguir dois tipos de imagens mentais:  

 

[...] as imagens reprodutivas, que se limitam a evocar espetáculos 
já conhecidos e percebidos anteriormente, e as imagens 
antecipadoras, que imaginam movimentos ou transformações, 
assim como seus resultados, mas sem haver assistido 
anteriormente à sua realização (como se podem imaginar as 
transformações de uma figura geométrica sem as haver ainda 
materializado num desenho) (PIAGET; INHELDER, 2003, p. 67). 

 

 As imagens mentais, portanto, ampliam a capacidade do pensamento e a 

possibilidade da previsão dos acontecimentos. 

A última conduta da função simbólica é finalmente a linguagem. Esta 

principia por volta de 6 a 10-11 meses com a fase denominada de lalação 

espontânea; por volta dos 11-12 meses as crianças experimentam diferenciação 
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de fonemas por imitação e aos poucos vão ampliando sua capacidade, 

pronunciando as primeiras palavras e em seguida as primeiras frases.  

 Pela linguagem a criança amplia sua capacidade de comunicação e 

interação com os outros. Além disso, a linguagem decuplica os poderes do 

pensamento em extensão e rapidez.  

Piaget e Inhelder (2003, p. 80) nos explicam a evolução que acontece nas 

ações das crianças em relação ao aparecimento da linguagem: 

 

Quando se comparam, com efeito, as condutas verbais com as 
condutas sensório-motoras, observam-se três grandes diferenças 
em favor das primeiras. Ao passo que as segundas são obrigadas 
a seguir os acontecimentos sem poder ultrapassar a velocidade da 
ação, as primeiras, graças à narrativa e às evocações de todos os 
gêneros, podem introduzir ligações com rapidez muito maior. Em 
segundo lugar, enquanto as adaptações sensório-motoras são 
limitadas ao espaço e ao tempo próximos, a linguagem permite ao 
pensamento apoiar-se em extensões espácio-temporais bem mais 
vastas e libertar-se do imediato. Em terceiro lugar, e em 
consequência das duas diferenças anteriores, enquanto a 
inteligência sensório-motora procede por ações sucessivas e 
graduais, o pensamento chega, mercê principalmente da 
linguagem, a representações simultâneas de conjunto. 

 

No período das representações, a brincadeira, o jogo de faz-de-conta, e o 

lúdico, ganham destaque como fatores que permitem que criança construa e se 

aproprie de novos signos que vão lhe permitir novos conhecimentos e 

aprendizagens. 

Pode-se dizer ainda que esta fase é marcada pelo egocentrismo e pela 

incapacidade de um pensamento reversível. 

O período das operações concretas, dos oito aos doze anos, é um 

momento de elaborações lógicas mais superiores, porém muito ligada às ações 

diretas ou concretas sobre os objetos, como nos explica Piaget (2004, p. 80), 
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[...] desde 7-8 anos se constituem sistemas de operações lógicas 
que ainda não se referem às proposições como tais, mas aos 
próprios objetos, suas classes e suas relações, só se organizando 
a propósito de manipulações reais ou imaginárias destes objetos. 
Este primeiro conjunto de operações, que chamaremos as 
―operações concretas‖, consiste apenas em operações aditivas e 
multiplicativas de classes e de relações: classificações, seriações, 
correspondências etc. 

 

 

Estas operações concretas permitem à criança a capacidade de pensar na 

reversibilidade e na conservação dos objetos. 

O ultimo período, das operações formais, dos doze aos dezesseis anos, 

apresenta como uma das suas características, o desenvolvimento de um 

raciocínio mais abstrato. Trata-se, pois, de  

 

[...] uma ultima etapa, durante a qual a criança é capaz de 
raciocinar e de deduzir, não somente sobre objetos manipuláveis 
[...] mas se torna capaz de lógica e de raciocínios dedutivos, sobre 
hipóteses, sobre preposições.  Existe toda uma nova lógica, todo 
um conjunto de operações específicas que vêm se superpor às 
precedentes e que podemos chamar a lógica das proposições 
(PIAGET, 1973, p. 27).   

 

 

Nessa fase, o já adolescente é capaz de elaborar suas opiniões, pensar 

sobre o ponto de vista do outro, bem como, ter um pensamento futuro em que 

consegue refletir e prever as causas e consequências dos acontecimentos. 

Embora tenha elaborado sua teoria sob a perspectiva de estágios graduais 

de evolução, pelos quais todos os indivíduos passam, Piaget lembra que não 

podemos fixar uma data cronológica determinada na qual ocorra a passagem de 

um estágio para outro, destacando que as idades podem até variar de uma 

sociedade para outra, mas, certo é que, a ordem de sucessão dos estágios é 

constante. 

 

[...] Ela é sempre a mesma, e isso por razões que acabamos de 
entrever, quer dizer que para atingir um certo estágio, é necessário 
ter passado por desmarches preliminares. É necessário ter 
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construído as pré-estruturas, as subestruturas preliminares que 
permitem progredirmos mais. (PIAGET, 1973, p. 15).   

 

 

Abordagem Sócio-Histórica de Vygotsky 

  

Partindo de uma abordagem Sócio-Histórica, Vygotsky (1896-1934) acredita 

que a aprendizagem e o desenvolvimento, ao mesmo tempo em que dependem 

de um processo individual, se dão num contexto social, a partir das relações sócio-

culturais que o indivíduo compartilha no meio em que vive. 

 Explica que, ―[...] o processo de desenvolvimento não coincide com o da 

aprendizagem, o processo de desenvolvimento segue o da aprendizagem‖ 

(LEONTIEV; VYGOTSKY, 2003, p.16), e acrescenta ainda... 

 

[...] a aprendizagem não é em si mesma desenvolvimento, mas 
uma correta organização da aprendizagem da criança conduz ao 
desenvolvimento mental, ativa todo um grupo de processos de 
desenvolvimento, e esta ativação não poderia produzir-se sem a 
aprendizagem. 

 

Assim, Leontiev e Vygotsky (2003, p. 14) formularam uma lei geral para a 

aprendizagem e o desenvolvimento em que considera fatores individuais e sociais, 

da seguinte forma: 

 

[...] Todas as funções psicointelectuais superiores aparecem duas 
vezes no decurso do desenvolvimento das crianças: a primeira vez 
nas atividades coletivas, nas atividades sociais, ou seja, como 
funções interpsíquicas; a segunda, nas atividades individuais, 
como propriedades internas do pensamento da criança, ou seja, 
como funções intrapsíquicas.  

 

   O fator social torna-se, então, fundamental, pois é a partir da interação 

com o outro - seja ele um adulto ou alguém mais experiente (COLL; PALACIUS, 

1995) - que o indivíduo se apropria de conhecimentos e conceitos que são 

culturalmente compartilhados e fundamentais para o seu desenvolvimento. 
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Um conceito importante na teoria de Vygostsky, e que envolve a dimensão 

social, é o da mediação, que significa uma ―ajuda‖ ou intervenção por parte do 

sujeito mais experiente, para que o indivíduo menos experiente, a criança, por 

meio dessa ―ajuda‖, consiga vivenciar a internalização – ―[...] reconstrução interna 

de uma operação externa‖ (VYGOTSKY, 1998, p. 74) – dos conhecimentos 

socialmente construídos.  

Para Vygotsky, existem dois níveis de desenvolvimento: o real, ou seja, 

aquele em que o indivíduo é capaz de agir de forma independente, com 

conhecimentos já consolidados; e o nível de desenvolvimento potencial, aquele 

em que se situam as possibilidades de aprendizagens futuras, que os indivíduos 

ainda não internalizaram (VYGOTSKY, 2003). 

 Mas, entre o nível de desenvolvimento potencial e o real, existe a zona de 

desenvolvimento proximal (ZDP), ou seja, ―[...] A diferença entre o nível das 

tarefas realizáveis com o auxílio dos adultos e o nível das tarefas que podem 

desenvolver-se como uma atividade independente‖ (VYGOTSKY, 2003, p.12). 

Desse modo, 

 

O que a criança pode fazer hoje com o auxílio dos adultos, poderá 
fazê-lo amanhã por si só. A área de desenvolvimento potencial 
permite-nos, pois, determinar os futuros passos da criança e a 
dinâmica do seu desenvolvimento, e examinar não só o que o 
desenvolvimento já produziu, mas também o que produzirá [...] 

(VYGOTSKY, 2003, p. 12). 
 

Assim, a mediação se torna fundamental, pois é ela que, interferindo na 

ZDP, ensejará o desenvolvimento real.  

 Transpondo a teoria de Vygotsky ao contexto escolar, pode-se dizer que a 

aprendizagem escolar nunca parte do nada; antes de chegar à escola, a criança já 

vivenciou inúmeras interações e experiências que, certamente, já permitiram a 

construção de muitos conhecimentos. 

  O professor é o outro mais experiente que, além de coordenar as ações 

mediacionais, ele próprio deverá ser o mediador por excelência no processo de 

construção dos novos conhecimentos das crianças. Ressaltamos ainda que os 

demais alunos, também como mediadores, assumem, de forma recíproca, um 
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papel primordial na ampliação da ZDP; portanto, todos contribuem para que 

conhecimentos e habilidades que estão em processo de desenvolvimento 

(proximal) sejam promovidos à esfera do desenvolvimento real. 

 

 

Abordagem Walloniana de desenvolvimento e aprendizagem  

 

Wallon também parte de uma abordagem interacionista e admite que o 

desenvolvimento se dá ao longo da vida, a partir da relação complementar entre 

fatores orgânicos e sócio-culturais.  

 
 
Em outras palavras, o desenvolvimento da criança se constitui no 
encontro, no entrelaçamento de suas condições orgânicas e de 
suas condições de existência cotidiana, encravada numa dada 

sociedade, numa dada cultura, numa dada época (MAHONEY; 
ALMEIDA, 2004, p. 14). 

 

 

As condições orgânicas dizem respeito a fatores internos e características 

da espécie, que permitem que o indivíduo interaja com o meio físico e social, e se 

adapte às exigências que esse meio coloca. Ao mesmo tempo, as condições 

sociais determinam o que a criança precisa aprender para se adaptar a esse meio.  

Mas Wallon (1995, p. 55) enfatiza que nessa relação entre fatores externos 

e internos... 

 

Ainda que o desenvolvimento psíquico da criança pressuponha 
uma espécie de implicação mútua entre factores internos e 
externos, é, contudo, possível distinguir para cada um a sua parte 
respectiva. Aos primeiros, é atribuída a ordem rigorosa das suas 
fases, de que o crescimento dos órgãos é a condição fundamental.   

 

 

O processo de desenvolvimento, por este motivo, é dinâmico e não linear, 

pois ele ―[...] comporta fluxos e refluxos necessários ao ajuste das funções 

espontâneas da criança às exigências do meio‖ (MAHONEY; ALMEIDA, 2004, 14). 
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Segundo Mahoney e Almeida (2004), é a maturação orgânica e o exercício 

funcional que na relação com o meio físico e social, permitem e são condições 

fundamentais para a passagem do indivíduo por estágios de desenvolvimento que 

vão desde a infância até a fase adulta.  

Mahoney e Almeida (2004, p. 15) ainda nos explica que, 

 

A dimensão temporal do desenvolvimento, que vai do nascimento 
até a morte, está distribuída em estágios, cuja sequência é 
característica da espécie, embora o conteúdo de cada um deles 
varie histórica e culturalmente. [...] cada um deles é composto de 
um conjunto de atividades espontâneas, anunciadoras de funções 
orgânicas que estão prontas para serem exercitadas e moldadas 
pelo meio. 

 

 

Mas esse exercício, longe de ser uma ação mecânica e repetitiva de 

condicionamento das respostas do individuo, é aquele que tem como objetivo 

desenvolver e dar sentido às novas possibilidades que o organismo colocou à 

disposição da pessoa (PRANDINI, 2004). 

Dessa forma, ―Quanto maior a variedade de oportunidades que a criança 

tem à sua disposição para exercitar as funções que amadurecem a cada estágio, 

melhor o desenvolvimento de suas aptidões para enfrentar as exigências do meio‖ 

(MAHONEY; ALMEIDA, 2004, p. 22).  

Cada estágio desses é estruturado a partir da articulação de quatro campos 

funcionais que impulsionam as atividades e o desenvolvimento do ser humano. 

Tais conjuntos são: motor, afetivo, cognitivo, e a pessoa. Podendo haver 

predominância de um ou outro conjunto funcional dependendo do estágio que se 

considera. 

 O conjunto motor compreende as funções responsáveis pelos movimentos, 

e auxiliam a pessoa nas situações de aprendizagem, pelo reconhecimento do 

mundo através do movimento. 

 Além disso, ―O movimento como recurso de visibilidade se transforma no 

primeiro recurso de sociabilidade, de aproximação e fusão com o outro. 
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Estabelece uma consonância do individuo e da espécie (MAHONEY; ALMEIDA, 

2004, p. 16). 

O conjunto afetivo diz respeito às emoções, às paixões e aos sentimentos 

que afetam o ser humano, estimulando tanto seus movimentos quanto sua 

atividade mental (MAHONEY; ALMEIDA, 2004). 

No conjunto cognitivo, estão as imagens, hipóteses, idéias, representações, 

capacidades de fixar, analisar, resgatar, rever, reelaborar, projetar e organizar 

mentalmente as experiências vividas. 

A função cognitiva ―Oferece as representações, que são recursos mentais 

para organizar a experiência. Elas encerram em unidades estáticas o conteúdo da 

experiência vivida‖ (MAHONEY; ALMEIDA, 2004, p. 18).   

  A pessoa é a unidade dos conjuntos, ou seja, é a junção das funções 

motoras, afetividade e cognição. Tais componentes funcionais promovem o 

desenvolvimento, não de forma desarticulada, mas integrada. Assim sendo, 

 

O afetivo é, portanto, indispensável para energizar e dar direção 
ao ato motor e ao cognitivo. Assim como o ato motor é 
indispensável para expressão do afetivo, o cognitivo é 
indispensável na avaliação das situações que estimularão 

emoções e sentimentos (MAHONEY; ALMEIDA, 2004, p. 18). 

 

Embora esses diversos campos atuem de forma entrelaçada, pode haver 

preponderância de um ou outro campo funcional, dependendo do estágio em que 

o indivíduo se encontra. Tais estágios são contínuos e representa cada um deles, 

saltos qualitativos no domínio do corpo e das capacidades cognitivas. São eles: 

Impulsivo-emocional, Sensório-motor e projetivo, Personalismo, Categorial, 

Puberdade ou Adolescência e Fase Adulta.  

O estágio Impulsivo-Emocional ocorre nos primeiros meses de vida. As 

primeiras aprendizagens referem-se ao conhecimento sobre seu próprio corpo e 

sobre o mundo que o rodeia. Elas ocorrem inicialmente por atividades naturais, 

instintivas e espontâneas, depois por situações sociais e com a interação com o 

―outro‖. 
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Predominam nesse estágio os campos funcionais, afetivo e motor, pois para 

o bebê, o choro, o movimento, as reações e as sensações – visuais, auditivas, 

táteis e gustativas – são imprescindíveis para as primeiras aprendizagens, mas é 

o entendimento do outro que dá sentido a essas sensações.  

Wallon ainda refere que  

 

[...] O seu único instrumento vai, portanto, ser o que a põe em 
relação com aqueles que a rodeiam, isto é as suas próprias 
reações, que suscitam nos outros comportamentos proveitosos 
para ela e as reações dos outros anunciam estes comportamentos 
ou comportamentos contrário (WALLON, 1995, p.59).  

 

 

No decorrer dos primeiros meses, com o progressivo controle sobre o 

corpo, os movimentos da criança tornam-se cada vez mais evoluídos. Movimentos 

antes desordenados vão, aos poucos, tomando sentido.  

Além disso, a maturação dos órgãos permite, com o passar do tempo, 

movimentos mais elaborados, como agarrar, alcançar objetos, sentar, engatinhar, 

ficar de joelhos e de pé e, finalmente, andar.  

O desenvolvimento da capacidade de locomoção permite a conquista de 

novos espaços, pois a ação da criança não se limitará mais, apenas, ao seu 

espaço próximo. Dessa forma, ampliam-se as possibilidades de novas 

aprendizagens através dos outros e com os objetos (MAHONEY; ALMEIDA, 

2004).  

O estágio Sensório-Motor e Projetivo é situado entre 1 e 3 anos, 

pressupõe uma predominância do conjunto funcional motor, pois é quando... 

 

[...] a criança intervém no mundo tendo como recurso a inteligência 
prática ou inteligência espacial, porque a atividade sensório-
motora está ligada ao espaço concreto onde se expressam as 
soluções para problemas concretos: escolher um objeto dentre 
outros, alcançar um objeto, procurar algo, deslocar-se em direção 

a algo ou a alguém que interesse (MAHONEY; ALMEIDA, 2004, 

p. 84).  
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É nesse contato direto e manipulação dos objetos, que ―[...] a criança vai 

distinguindo suas características peculiares, que tornam o objeto igual a si mesmo 

e, ao mesmo tempo, diferente dos outros‖ (MAHONEY; ALMEIDA, 2004, p. 86). 

Além disso, ela vai tomando consciência de que, também ela, se diferencia do 

objeto, ou seja, de que ―eu sou diferente do objeto‖ (MAHONEY; ALMEIDA, 2004). 

Dessa forma, as aprendizagens, até então, são estreitamente ligadas à 

percepção física e imediata das coisas, mas a maturação e as experiências levam 

a um acentuado progresso das capacidades práticas; fazem com que a criança 

tomando posse das características dos objetos e que já não seja preciso a 

presença física dos objetos para que estes possam ser evocados.  

Estamos falando agora do advento da linguagem, quando a criança já 

entrou no mundo dos símbolos e dos signos e, consequentemente, se abre a 

possibilidade da substituição da ação direta sobre as coisas, permitindo que o 

pensamento da criança evolua para um plano mais abstrato e não fique apenas no 

plano das impressões concretas e imediatas (MAHONEY; ALMEIDA, 2004).  

Wallon (1995, p. 173) nos diz que a linguagem ―[...] só é possível se a visão, 

em vez de ser totalmente absorvida pelos objetos, os distribuir num plano 

imaginário de posições estáveis e solidárias‖.  

Com a capacidade de representação, a criança pode pensar nos objetos 

em diferentes contextos. Por isso,  

 

 
Através da linguagem, o objeto do pensamento deixa de ser 
exclusivamente o que, pela sua presença, se impõe à percepção; 
fornece à representação das coisas que já não são ou que 
poderiam ser o meio para serem evocadas, e confrontadas entre si 
e aquilo que é atualmente sentido. Ao mesmo tempo em que 
reintegra o ausente no presente, permite exprimir, fixar, analisar o 
presente. Sobrepõe os momentos de experiência vivida no mundo 
dos signos, que são os pontos de referência do pensamento [...] 
(WALLON, 1995, p. 174).  
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Ainda que inicial, a linguagem amplia as possibilidades de aprendizagens 

das crianças, e de aquisição de muitas noções e práticas compartilhadas 

socialmente.  

Além disso, o desenvolvimento de uma inteligência discursiva reorganiza 

sua forma de pensar, pois, embora não seja na verdade, ―[...] a causa do 

pensamento, mas é o instrumento e o suporte indispensável aos seus progressos‖ 

(WALLON, 1995, p. 174). 

Mas, é evidente que nesse estágio, a linguagem está ainda no início, por 

isso, embora a possibilidade de operar no plano dos signos e símbolos liberte a 

criança dos limites do presente e da percepção, esta substituição está longe de 

ser imediata, e não se dá de maneira simples. Ainda é possível que a criança 

vivencie conflitos entre palavras e coisas, e ―[...] A tradução verbal do pensamento 

engana muitas vezes a criança, substituindo-se a sua experiência direta das 

coisas‖ (WALLON, 1995, p. 179).  

Podemos, assim, dizer que o pensamento da criança ainda é sincrético, de 

forma que o que é pensado, muitas vezes, se mistura às experiências vividas por 

ela.  

A marca desse pensamento sincrético é ainda uma instabilidade mental, 

que não permite que a criança pense em um elemento como um todo, mas 

apenas em alguns aspectos ou traços separados, e sempre em relação com 

outros elementos. Assim,  

 

 
[...] A criança não consegue se ater a uma informação por vez; um 
objeto, um fato, uma situação só podem existir em seu 
pensamento em relação a outros, formando pares. Um objeto só 
pode ser percebido/pensado com base em outro, do qual ele 

possa ser diferenciado (MAHONEY; ALMEIDA, 2004, p. 87).  

 

 

Esse tipo de pensamento vai sendo ultrapassado, nos próximos estágios, a 

medida que a criança consegue operar não só com dois elementos destacados, 

mas inclui um terceiro e, aos poucos, cada vez mais, vão se ampliando suas 

capacidades de generalizações e abstrações.  
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No estágio seguinte, o Personalismo, entre os 3 e 6 anos, a criança 

aprende principalmente pela sua oposição ao outro. Há um predomínio do campo 

funcional afetivo, e é nessa relação que ela descobre que é diferente das outras 

pessoas (MAHONEY; ALMEIDA, 2004, p. 22). Essa construção do ―eu‖, por parte 

da criança, também motiva certo egocentrismo e promove um salto nas mudanças 

dos seus comportamentos.  

Assim, Wallon (2005, p. 126) fala que nesse período a criança... 

 

 
[...] descobre a autonomia do seu ego, que durante um certo 
período vai erguer contra o das outras pessoas. Daí resulta, ao 
mesmo tempo, uma espécie de reverência pela sua própria pessoa 
e uma atenção, muitas vezes ambivalente, para com as pessoas 
que a rodeiam, que provocam uma completa transformação dos 
princípios e dos modos do seu comportamento.  

 

 

No final desse período, por volta dos 6 anos, a criança já mais dona de si, 

de seus gestos e ações, muda o foco de seus interesses, de si e do outro, e passa 

a interessar-se em descobrir o mundo.  

Por volta dos seis anos, dá-se início o período categorial, coincidido com o 

inicio da escolarização formal, em boa parte das sociedades. 

A aprendizagem é motivada pela descoberta do mundo, pelas semelhanças 

e diferenças entre objetos, imagens, idéias, representações. A grande pergunta é 

―o que é o mundo?‖ (MAHONEY; ALMEIDA, 2004).  

O reconhecimento das coisas do mundo permite que a criança, por volta 

dos 7 anos, passe por mudanças significativas na sua forma de pensar; é o 

momento em que se dá a superação do pensamento sincrético por um 

pensamento pré-relacional.  

Começa a predominar, então, o pensamento pré-relacional; um 

pensamento que, como bem nos fala Mahoney e Almeida (2004, p.90), ―[...] 

embora vá caminhando para a conquista cada vez maior de objetividade, de poder 

de discriminação no campo simbólico, ainda não dá conta de todas as exigências 

para explicar o mundo de maneira lógica e coerente‖.  
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Agora a criança já tem mais controle sobre a memória e a atenção; assim, 

ela consegue, antes à infinidade de estímulos do mundo, se concentrar apenas no 

que realmente lhe interessa.  

Aliada ao maior controle da concentração, pode-se perceber que, nesse 

momento, a criança enriquece sua capacidade de controle sobre o próprio corpo e 

amplia sua participação em diferentes grupos sociais, nos quais interage, 

exercendo diferentes papéis, ampliando suas experiências e conhecimento de 

mundo.  

 

Trata-se de um período de exercício intenso das funções 
cognitivas, propiciadas pela maior capacidade de intervenção no 
meio social; a criança exercita o novo poder que lhe dão a 
memória, a atenção, a percepção e, particularmente, o 
pensamento, que, nessa fase, deverá diferenciar-se, chegando, ao 
final do estágio, às características do pensamento adulto 

(MAHONEY; ALMEIDA, 2004, p. 85).  

 

 

O pensamento adulto, o categorial, começa a se delinear por volta dos 11 

anos, e predomina na Puberdade e na Adolescência, um pensamento 

caracterizado pela construção abstrata das coisas, e explicação objetiva dos 

acontecimentos.  

Com o predomínio dos campos funcionais, afetivo e cognitivo, as 

aprendizagens e a construção de valores, nesse momento, se dão pelas pessoas, 

pelas idéias e sentimentos.  

Wallon (1995, p. 126) explica que a puberdade ―[...] consiste igualmente 

numa renovação dos valores que pareciam mais consolidados, tanto no que toca 

às pessoas como às realidades físicas, sociais e morais em que o adolescente 

reconhece então, que se enquadra a sua vida‖.  

E por fim, a fase Adulta, quando a pessoa já tem consciência de sua 

identidade, e ―Os valores se confirmam em suas escolhas e decisões, e revelam o 

mais central deles, que é a consciência de guiar seus comportamentos pela 

constelação de valores assumidos‖ (MAHONEY; ALMEIDA, 2004, p.23).  
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Podemos finalizar este capítulo lembrando que, as abordagens da 

psicologia direcionam as concepções de ensino e aprendizagem e a forma como é 

percebida/desenvolvida a educação das crianças. As concepções de como se 

aprende e que funções se destinam ao ensino, imprimem características mais 

tradicionais ou mais construtivistas à prática pedagógica, e consequentemente, 

também imprimem suas marcas nas variáveis metodológicas que compõem esta 

prática.  

E por que isso? Porque os objetivos traçados para o ensino é que vão 

direcionar as características das sequências de atividades; da forma de organizar 

e trabalhar os conteúdos; das relações entre aluno-professor e aluno-aluno; 

determinam também que materiais curriculares são mais adequados a esta ou 

àquela finalidade; qual a melhor forma de organizar o tempo e o espaço, além de 

ajudarem a decidir que tipo de avaliação melhor atende aos objetivos do ensino 

(ZABALA, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sonhos da Menina 

A flor com que a menina 

sonha  

está no sonho? 

ou na fronha? 

Sonho  

risonho: 

O vento sozinho 

no seu carrinho. 

De que tamanho  

seria o rebanho? 

A vizinha 

apanha 

a sombrinha 

de teia de aranha . . . 

Na lua há um ninho 

de passarinho. 

A lua com que a menina 

sonha 

é o linho do sonho 

ou a lua da fronha? 

 

Cecília Meirelles e Thaís 

Caetano silva 

 

 

O que é, o que é? 
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3.1 Direcionando o Estudo 

Na realização de pesquisas que busquem compreender aspectos 

relacionados aos fenômenos educacionais, é importante que o pesquisador tenha 

clareza sobre a complexidade inerente a esse campo de estudo. 

Para evitar resultados errôneos ou pesquisas vazias de significados, os 

estudos acerca do fenômeno educativo não podem ser realizados de forma 

isolada, como ocorre com os fenômenos físicos, que podem ser controlados num 

laboratório. Faz-se necessário, portanto, entender que nos casos da pesquisa em 

educação, as variáveis envolvidas no estudo não expressam relação direta de 

causa e efeito. Desse modo, é fundamental que se considere a especificidade 

característica do campo educacional, atentando para os sujeitos envolvidos e suas 

interações diárias, bem como para os valores, os princípios, a visão de mundo e 

de sociedade onde e com quem o estudo se realiza.  

Nesse sentido, o que nos dizem os estudiosos da área? 

O conceito de causalidade, que apontava para a busca de um fluxo linear 

entre variantes independentes e dependentes também não responde mais à 

complexidade da teia quase inextricável de variáveis que agem no campo 

educacional. Em vez da ação de uma variável independente, produzindo um efeito 

sobre uma variável dependente, o que ocorre em educação é, em geral, a 

multiplicação de inúmeras variáveis, agindo e interagindo ao mesmo tempo. Ao 

tentar isolar algumas dessas variáveis, está-se optando, necessariamente, por 

uma redução do enfoque do estudo a uma parte do fenômeno. Isso pode ser muito 

útil para fins de análises específicas, mas não resolve o problema da 

compreensão geral do fenômeno em sua dinâmica complexidade (LUDKE; 

ANDRÉ, 1986, p. 5).   

No caso do nosso estudo, que buscou ―investigar saberes docentes 

requeridos do professor para o desenvolvimento de uma prática pedagógica que 

perspective a apropriação da língua escrita, pela criança de 6 anos - recém-

ingressa no Ensino Fundamental -, sem desrespeitar a sua condição de ‗ser 

criança‘‖, optamos por realizar nosso trabalho no âmbito da Abordagem Qualitativa 
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de Pesquisa. Compreendemos que tal abordagem melhor nos guiará na análise 

da subjetividade envolvida nos dados obtidos, considerando a realidade complexa 

e contextualizada em que está inserido o nosso objeto de estudo. 

Segundo Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa pode ser, assim, 

caracterizada: a) a fonte direta dos dados é o ambiente natural, se constituindo o 

investigador como o seu instrumento principal; b) a investigação qualitativa é 

tendencialmente descritiva, não se resumindo a números; c) os pesquisadores 

envolvidos nesta abordagem de pesquisa se interessam mais pelo processo do 

que simplesmente pelos resultados ou produtos; d) a ênfase é dada ao significado 

atribuído pelos sujeitos aos fenômenos estudados.   

Na perspectiva da pesquisa qualitativa, dentre os possíveis 

encaminhamentos metodológicos, conferimos ao nosso trabalho o direcionamento 

de um Estudo de Caso, porque segundo Yin (2005, p. 19), 

 

Em geral, o estudo de caso representa a estratégia preferida 
quando se colocam questões do tipo ―como‖ e ―por que‖, quando 
o pesquisador tem pouco controle sobre os acontecimentos e 
quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos 
inseridos em algum contexto da vida real. 

 

Mas o que seria um estudo de caso? 

O Estudo de Caso é o estudo de um caso (LUDKE; ANDRÈ, 1986, p.17), o 

estudo de uma realidade em particular que, mesmo inserida num contexto ou 

sistema mais amplo, tem seus contornos bem delimitados, para que se possa 

extrair dela, através da investigação, o que lhe é peculiar, particular ou mesmo 

que lhe assemelha a outras realidades. Dessa forma, ―O objeto do estudo de caso, 

por seu turno, é a análise profunda de uma unidade de estudo. No entender de 

Godoy [...], visa ao exame detalhado de um ambiente, um sujeito ou de uma 

situação em particular‖ (NEVES, 1996, p. 5). 

Para a coleta de dados, além da análise documental, utilizamos a entrevista 

semi-diretiva, o questionário e a observação. Todavia, decidimos que a entrevista 

seria nosso principal instrumento de coleta, fundamentada no seguinte argumento: 



 

74 

Como se realiza cada vez de maneira exclusiva, seja com indivíduos ou 

grupos, a entrevista permite correções, esclarecimentos e adaptações que a 

tornam, sobremaneira, eficaz na obtenção das informações desejadas. Enquanto 

outros instrumentos têm seu destino selado no momento em que saem das mãos 

do pesquisador que os elaborou, a entrevista ganha vida ao iniciar o diálogo entre 

o entrevistador e o entrevistado (LUDKE; ANDRÈ, 1986). 

Assim, optamos pela entrevista semi-estruturada, porque esta permite que, 

partindo de um roteiro prévio, o entrevistado aborde outros assuntos advindos da 

pergunta principal. O interessante desse tipo de entrevista é que a sua 

flexibilidade enseja o direcionamento das questões, quando necessário, para que 

o entrevistador possa obter maiores informações.  

O questionário foi utilizado como instrumento de obtenção de dados que 

nos permitissem a caracterização dos sujeitos entrevistados. O questionário é 

também considerado um tipo de entrevista, ou seja, ―Ele se configura como uma 

entrevista estruturada. É utilizado na descrição das características de um grupo, 

não apenas beneficia a análise a ser feita por um pesquisador, mas também pode 

ajudar outros especialistas [...]‖ (RICHARDSON et al., 1999, p.189). 

A escolha dos Loci de pesquisa teve por base os seguintes critérios: a) ser 

escola Pública; b) ter experiência de, no mínimo, cinco anos de atendimento no 

âmbito da Educação Infantil e/ou do Ensino Fundamental; c) oferecer, atualmente, 

turma(s) de Educação Infantil e/ou do 1º ano do Ensino Fundamental, com 

matrícula de crianças de 6 anos; d)ser referência pela prática pedagógica que 

desenvolve; e) permitir a realização da pesquisa. 

Para a escolha dos sujeitos da pesquisa, definimos os seguintes critérios: 

a) ter experiência docente na Educação Infantil e no Ensino Fundamental num 

total de, pelo menos, 3 anos, em cada nível de ensino9 (TARDIF, 2002); b) não 

estar afastado da Escola (lócus), nem da docência ou coordenação pedagógica na 

Educação Infantil (MARISE PAIVA) e/ou no 1º ano do Ensino Fundamental 

(EMILIA RAMOS), há mais de cinco anos; c) aderir à pesquisa. 

                                                           
9
 Segundo Tardif (2002), o professor necessita de 3 a 5 anos de experiência no exercício da 

docência para consolidar seus saberes. Por isto, usamos como um dos critérios para a escolha dos 
nossos sujeitos, que estes tivessem, pelo menos, 3 anos de experiência no exercício da docência. 
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Além dos questionários e das entrevistas, utilizamos como procedimento 

complementar a Observação Direta, também chamada de Estruturada ou 

Sistemática, a qual ―[...] consiste na coleta e registro de eventos observados que 

foram previamente definidos.‖ (CHIZZOTTI, 2006, p.53).  

Assim, embora não fosse o foco de nossa pesquisa a observação, no 

decorrer das 15 (quinze) visitas que fizemos, às escolas – a fim de ter acesso a 

documentos e realizar as entrevistas com os sujeitos – alguns aspectos da 

estruturação e do funcionamento daquelas instituições foram definidos como 

pontos a serem observados. Tais aspectos, por vezes, estarão presentes nas 

discussões das nossas análises, quais sejam: 

 Que espaços são destinados à brincadeira? 

 Que momentos são destinados a situações lúdicas (músicas, histórias...)? 

 Existe planejamento?  

 Se existe, como se dá, é flexível? 

 No planejamento, são incluídas atividades lúdicas?  

 Como é a rotina? 

 Como é organizado o tempo/espaço? 

 Como é organizado o espaço físico para que as crianças possam aprender; 

brincar e se desenvolver? 

 As crianças são acolhidas pelos professores e funcionários?  

 Como se dá o relacionamento entre esses segmentos? 

 Há evidências de preocupação com o bem-estar e alegria das crianças na 

escola? 

Nosso estudo se deu entre os anos de 2007 a 2009 e para iniciar a coleta 

dos dados, primeiramente, eram agendadas - em diferentes dias - as entrevistas 

com as professoras que cumpriam os critérios de escolhas dos sujeitos de nossa 

pesquisa. As entrevistas foram realizadas dentro das próprias instituições das 

quais as professoras faziam parte, o que as deixavam muito mais a vontade, e nos 
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aproximava das realidades que tínhamos escolhido como campos de nosso 

estudo. 

As entrevistas foram gravadas à medida que as professoras davam suas 

respostas. Quando cada entrevista acabava, solicitávamos que as professoras 

respondessem ao questionário.  

De posse das gravações das entrevistas, estas foram transcritas na íntegra, 

conservando as falas das professoras da forma tal qual se deram. 

Posterior à coleta dos dados e à transcrição das entrevistas, passamos 

para a análise. Para isto, optamos por princípios da análise de conteúdo.  

Mas, em que consiste a Análise de Conteúdo?  

A Análise do Conteúdo tem como ponto de partida a mensagem, seja ela 

verbal – escrita ou oral –, gestual, documental ou diretamente provocada 

(FRANCO, 2007).  

Chizzotti (2006, p.114) a considera como uma forma de ―[...] interpretar o 

conteúdo de um texto [...], adotando normas sistemáticas de extrair os significados 

temáticos ou os significantes lexicais, por meio de elementos mais simples de um 

texto‖. 

Quando opta pela Análise do Conteúdo, o pesquisador faz diversas leituras 

das falas dos sujeitos, tentando extrair delas pontos que se destacam e que 

servem de referência para a análise.  

Assim, Bardin (2004, p. 33) nos fala que, ―[...] A análise de conteúdo 

aparece como um conjunto de técnicas de análises das comunicações, que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das 

mensagens‖ [SIC]. 

Nesse sentido, o pesquisador, na sua análise, deve considerar que toda 

mensagem é marcada por um conjunto de representações cognitivas, valorativas 

e emocionais que são reflexo de um contexto sócio-histórico real, no qual está 

inserido o produtor da mensagem (FRANCO, 2007). 
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A Análise do Conteúdo deve ser iniciada com os procedimentos que 

compõem uma pré-análise; esta parte de uma ―leitura flutuante‖ das entrevistas, o 

que consiste em manter os primeiros contatos com os textos (BARDIN, 2004). Em 

seguida, a partir das impressões iniciais, põem-se em evidência os índices – 

temas que mais se destacam na leitura dos documentos –, para destes, se 

elaborar o sistema de categorias e subcategorias que nortearão a análise dos 

dados. 

É importante salientar que a definição dessas categorias não se dá de 

forma aleatória; elas são delimitadas, seguindo alguns critérios (AMADO, 2000): 

 exaustividade: cada categoria deve abranger o máximo de unidades 

significativas relevantes para o estudo; 

  exclusividade: uma unidade de registro não deve pertencer a mais de 

uma categoria, para evitar ambiguidades na análise dos resultados; 

  homogeneidade: as categorias devem referir-se ao mesmo objeto de 

análise; 

  pertinência: um sistema de categorias deve ser compatível ao material 

que está sendo estudado e aos objetivos da pesquisa;  

  objetividade: o sistema de categorias deve ser utilizável de forma fácil e 

usual, por qualquer investigador que possa vir a analisar os dados; 

  produtividade: o sistema de categorias deve possibilitar novos 

conhecimentos a respeito do que está sendo estudado. 

Durante a análise das categorias, decidimos não identificar os sujeitos do 

trabalho, apesar de termos recebido autorização para fazê-lo. Desse modo, ao nos 

reportarmos às falas das professoras entrevistadas, utilizaremos codinomes, em 

referência a princesas de contos de fadas, como uma forma de enfatizar que a 

fantasia da infância pode estar presente em um contexto dito mais formal, como é 

o Ensino Fundamental. Da mesma forma, no que tange ao texto de uma 

dissertação, compreendemos que a fantasia pode tornar a sua leitura mais leve e 

envolvente. 

Assim sendo, os sujeitos da nossa pesquisa serão chamados de ―Bela‖ – 

relembrando o conto ―A Bela e a Fera‖; ―Yasmin‖ – em referência ao conto de 
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―Aladdim e a Lâmpada Mágica‖; ―Cinderela‖ – do conto ―A Cinderela‖ e a princesa 

―Aurora‖ – do conto ―A Bela Adormecida‖. 

Com a mesma intenção de tornar agradável a leitura deste trabalho, bem 

como de favorecer a divulgação de textos da literatura infantil, abrimos cada 

capítulo da dissertação com uma poesia de Cecília Meireles que também foi 

escolhida por ter sido professora, além de fundadora da Biblioteca Infantil do Rio 

de Janeiro.  

A Cecília Meireles, pois, nosso reconhecimento por sua relevante 

contribuição à literatura brasileira. 

Os desenhos10 que ilustram cada parte deste trabalho – utilizados também 

na tentativa de tornar o texto visualmente mais atraente – tentam retratar 

diferentes crianças em diversas situações de brincadeira e alegria, como deveria 

ser a vida de qualquer criança.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Alguns desenhos utilizados aqui são resultados de uma pesquisa na internet sobre Bonecos Palitos, e 
foram retirados de diferentes sites, como: 
http://i197.photobucket.com/albums/aa20/Josevania/bonecaspalito/14879.jpg 
http://3.bp.blogspot.com/_2qY1RPfQQKk/SaGcSl8dKkI/AAAAAAAABm4/tcVl57Co4JY/s320/14882+boneos+
palitos.jpg 
http://iara-sc.blogspot.com/search?updated-max=2009-11-27T10%3A25%3A00%2B01%3A00&max-
results=7 
http://3.bp.blogspot.com/_osUW86DJmSs/Sto0iR_5UfI/AAAAAAAACao/fJY3LI6LukU/s320/bonecaPalito1.jp
g  
 
 

http://i197.photobucket.com/albums/aa20/Josevania/bonecaspalito/14879.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_2qY1RPfQQKk/SaGcSl8dKkI/AAAAAAAABm4/tcVl57Co4JY/s320/14882+boneos+palitos.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_2qY1RPfQQKk/SaGcSl8dKkI/AAAAAAAABm4/tcVl57Co4JY/s320/14882+boneos+palitos.jpg
http://iara-sc.blogspot.com/search?updated-max=2009-11-27T10%3A25%3A00%2B01%3A00&max-results=7
http://iara-sc.blogspot.com/search?updated-max=2009-11-27T10%3A25%3A00%2B01%3A00&max-results=7
http://3.bp.blogspot.com/_osUW86DJmSs/Sto0iR_5UfI/AAAAAAAACao/fJY3LI6LukU/s320/bonecaPalito1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_osUW86DJmSs/Sto0iR_5UfI/AAAAAAAACao/fJY3LI6LukU/s320/bonecaPalito1.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Colar de Carolina 

 

 

Com seu colar de coral, 

Carolina  

corre por entre as colunas 

da colina. 

 

O colar de Carolina 

colore o colo de cal, 

torna corada a menina. 

  

E o sol, vendo aquela cor 

do colar de Carolina,  

põe coroas de coral 

  

nas colunas da colina. 

 

Cecília Meirelles  

 

 

Quem é quem? 
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4.1 Os Campos Investigativos   

Nosso campo investigativo é constituído por duas escolas: a Escola 

Municipal Professora Emilia Ramos e o Centro Municipal de Educação Infantil 

Marise Paiva, ambos situados no bairro de Cidade Nova, Zona Oeste da cidade de 

Natal.  

As terras onde hoje se localizam o bairro de Cidade Nova eram, ainda na 

década de 1960, um grande terreno que foi dividido em pequenos lotes para 

serem vendidos à população, de forma a facilitar o povoamento daquela região. 

Numa parte daquele terreno, foi instalado o forno do lixo, onde eram depositados 

os resíduos da cidade, fato que atraía a população carente que via no lixo uma 

fonte de sobrevivência, motivando-a, assim, a catar papelão, latas, garrafas e 

outros materiais (PREFEITURA DO NATAL, 2006).  

Além da população que migrava para aquela região, à procura de trabalho 

no forno do lixo ali localizado, mais tarde, os lotes de terra existentes na área 

foram sendo adquiridos por famílias que vinham do interior para a capital, também 

na mesma busca, se fixando e construindo suas casas.  

Com o aumento da população naquela região, o bairro foi se estruturando, 

recebendo equipamentos urbanos, como postos de saúde, linhas de ônibus, 

escolas, além de outros serviços, embora insuficientes para as necessidades da 

população.  

Nesse contexto de melhoria do bairro, uma das primeiras escolas de 

Cidade Nova, a Escola Municipal Professora Emilia Ramos foi uma conquista da 

população que tinha a professora Emilia Ramos Barbosa como uma das 

representantes mais atuantes, daquele bairro.  

Mas quem foi Emilia Ramos11?  

Emilia Ramos Barbosa nasceu na cidade de Natal em 14 de Novembro de 

1917. Ao longo dos seus 70 anos de vivência, teve algumas ocupações: foi 

enfermeira, agente administrativo e, no contexto escolar, desenvolveu as mais 

                                                           
11

Todas as biografias, constantes deste trabalho, tiveram Costa (2008), como fonte principal. 
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diversas funções, sendo a de professora, a de que mais se orgulhava e aquela a 

que mais se dedicou. 

Ao mudar-se para o bairro de Cidade Nova, Emilia Ramos foi a primeira a 

ter a preocupação de levar educação básica àquela população, pois para ela ―a 

maior pobreza de alguém era o analfabetismo‖ (CAMPELO, 2001 p.114). Por isso, 

foi também a primeira a criar uma escolinha no bairro que, obviamente, pelo seu 

pequeno porte, não tinha estrutura para atender toda a sua demanda. 

Sensível e compromissada com a população carente, a professora engajou-

se em movimentos que reivindicavam escolas e outros serviços básicos que 

melhorassem a vida das pessoas do bairro de Cidade Nova.  

Aliada à ação da professora, as reivindicações dos moradores de Cidade 

Nova também estavam fundamentadas numa pesquisa feita pelas próprias mães 

daquela comunidade, na qual era evidenciada a necessidade urgente de uma 

escola naquela região. 

A pesquisa foi realizada com 979 famílias das 2.561 ali existentes, 

revelando que, das 2.568 crianças de 4 a 6 anos de idade do bairro (dados 

estimados), apenas, 533 estavam matriculadas nas creches e pré-escolas 

(ARAÚJO apud CAMPELO, 2001).  

Assim, neste contexto de luta, a prefeitura inaugurava no dia 12 de 

setembro de 1988, o Centro Municipal de Educação Infantil Profª Emilia Ramos 

(CEMEIPER). 

Conta-nos as professoras entrevistadas que o Centro Municipal, ao longo 

de suas duas décadas, tornou-se uma referência em educação pública, uma vez 

que traz, no trabalho que desenvolve, marcas do compromisso social e da postura 

forte da sua patrona. 

Inicialmente, trabalhando apenas com educação infantil, posteriormente, a 

Escola Municipal Profª Emilia Ramos passou a atender também crianças do 

primeiro ciclo do ensino fundamental, além de oferecer a modalidade de educação 

de jovens e adultos, no turno noturno. Essa ampliação do atendimento deve-se à 

sensibilidade dos dirigentes da Escola que sempre trabalharam em sintonia com 
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as necessidades da população do bairro de Cidade Nova e bairros circunvizinhos, 

cuja demanda por escola tem aumentado a cada ano.  

Atendendo a mais e mais crianças, além de jovens e adultos no turno 

noturno, a Escola Emilia Ramos tornou-se pequena demais para as necessidades 

dos seus usuários, apesar de uma parte das suas atividades acontecerem em 

prédio anexo, alugado pela Secretaria Municipal de Educação de Natal- RN.  

Assim sendo, continuaram as reivindicações da comunidade escolar e extra 

escolar que solicitava a ampliação da Escola, uma vez que havia um terreno 

vizinho. Todavia, os gestores municipais decidiram por construir uma nova escola, 

para atendimento a todas as crianças da educação infantil daquela área.  

Desse modo, no ano de 2004, a Escola Emilia Ramos deixou de atender 

alunos da Educação Infantil, visto que, no dia 09 de Abril de 2004, foi inaugurado o 

Centro Municipal de Educação Infantil Profª Marise Paiva para atender às crianças 

na faixa etária de 03 a 06 anos12, nos turnos matutino e vespertino. Também 

considerando a proximidade das duas escolas entre si, ficou acordado que Marise 

Paiva atenderia todas as crianças da educação infantil, principalmente aquelas 

oriundas da Escola Emilia Ramos que, por sua vez, ofereceria ensino 

fundamental, sobretudo aos egressos do Centro de Educação Infantil Marise 

Paiva. Ou seja, pelo que observamos e pelo que as professoras entrevistadas nos 

relatam, as duas escolas procuram realizar, nesse sentido, uma passagem 

articulada das crianças da educação infantil para o ensino fundamental, sem que 

haja uma ruptura entre os trabalhos realizados entre um e o outro nível de ensino. 

                                                           
12

 Atualmente, a faixa etária atendida pelo Centro de Educação Infantil Marise Paiva tem sido de 4-
6 anos. Destacamos, porém que a Lei Federal nº 11.114/2005 torna obrigatória a matrícula das 
crianças de 06 anos de idade no Ensino Fundamental, pela alteração dos artigos 6º, 32 e 87 da Lei 
9.394/96 (BRASIL, 2005a). Todavia, de acordo com o Parecer CNE/CEB nº 18/2005, ―no ano letivo 
de 2006, considerado como período de transição, os sistemas de ensino poderão adaptar os 
critérios usuais de matrícula, relativos à idade cronológica de admissão no Ensino Fundamental, 
considerando as faixas etárias adotadas na Educação Infantil até 2005‖ (BRASIL, 2005b). 
Destacamos, porém, que em janeiro de 2010, o Conselho Nacional de Educação/Câmara de 
Educação Básica determinou através da Resolução CNE/CEB nº 1/2010 que para o ingresso no 
primeiro ano do ensino fundamental, a criança deverá ter 6 anos de idade completos até o dia 31 
de março do ano em que ocorrer a matrícula (artigo 2º). Já as crianças que completarem 6 anos de 
idade após a data definida no artigo 2º deverão ser matriculadas na pré-escola (artigo 3º). 
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 O Centro de Educação Infantil Profª Marise Paiva nasce, pois, como uma 

extensão da Escola Emilia Ramos. Seu nome é uma homenagem à Pedagoga 

nordestina Marise Paiva (1958-1999), que foi uma militante aguerrida e fiel, mas 

sem perder a ternura. Acima de tudo, Marise Paiva foi uma grande defensora de 

uma luta em defesa dos interesses dos trabalhadores, e da educação (RIBEIRO et 

al., 2004). 

Este Centro de Educação Infantil leva o nome da Professora Marise Paiva 

como forma de homenagear esta mulher, que nascida no Seridó, na cidade de 

São João do Sabugi/RN, em 11 de Junho de 1958, mudou-se para Natal em 

meados da década de 70, quando terminou seu ensino médio na Escola Estadual 

Pe. Monte, e ingressou no ano de 1977 na Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte - UFRN, no curso de Pedagogia, habilitando-se em 1981 em Orientação 

Educacional.  

Mas, que outros dados compõem a biografia de Marise Paiva? 

Marise Paiva teve sua história de vida marcada por luta, sucesso e, desde 

cedo, teve que trabalhar como comerciária ou atendente em clínicas médicas. 

Quando já estava na Universidade, cursando Pedagogia, Marise Paiva se 

destacou como monitora na cadeira de Estatística Aplicada à Educação, e no seu 

engajamento nos movimentos do Diretório Central dos Estudantes - DCE.  

Pautando sua vida nos princípios da justiça social, fraternidade e igualdade, 

lutou pelos direitos dos trabalhadores e pela educação pública de qualidade para 

toda a população.  

Especializando-se em Economia do Trabalho e Sindicalismo, na UNICAMP, 

ajudou na luta pela organização dos trabalhadores do RN. Aliou-se, então, à 

Central Única dos Trabalhadores - CUT e à Organização da Política Nacional de 

Formação - PNF, trocando valiosas experiências com o sindicalismo alemão.  
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A Escola Nordeste de Formação, situada em Recife, cidade na qual Marise 

Paiva veio a falecer no Carnaval de 1999, também recebeu o nome da professora, 

como uma forma de homenagem. 

Desenvolver um trabalho em sintonia com os ideais de Emilia Ramos – 

tanto a Escola, como a Professora – e sempre fiel aos princípios defendidos pela 

Patrona Marise Paiva – este tem sido o lema dos que fazem Centro de Educação 

Infantil que, apesar dos percalços, têm pautado sua prática pedagógica na busca 

incessante de uma educação de qualidade com responsabilidade social.  

 
4.1.1 Emilia Ramos e Marise Paiva: referências na educação de crianças 
 
 

Nos primeiros momentos da nossa pesquisa, ainda nas visitas iniciais às 

Escolas – nas quais fomos muito bem acolhida – começamos a perceber a 

singularidade dessas instituições. 

Antes mesmo da realização das entrevistas, buscamos nos inteirar do 

trabalho realizado nestas instituições, e percebemos que apresentavam 

características e princípios que lhes conferem um caráter peculiar e lhes permitem 

serem consideradas referências, enquanto escolas da rede pública de ensino da 

cidade de Natal.  

Em se tratando das Escolas Emilia Ramos e Marise Paiva – loci da nossa 

pesquisa – observamos que ambas as instituições são organizadas para a 

realização de um trabalho pedagógico coletivo, comprometido com o respeito e o 

sucesso do aluno e, consequentemente, do professor. Assim, tivemos a impressão 

de que todos os trabalhadores das duas Escolas – diretoras, merendeiras, 

professores, vigias e porteiros – são educadores. 

O trabalho pedagógico das Escolas tem o planejamento como sua primeira 

etapa, onde são definidos objetivos/conteúdos/procedimentos/avaliação – a serem 

trabalhados pelos professores, com as crianças. 

Os momentos destinados a planejar e/ou para estudar, são vivenciados 

com bastante comprometimento, constituindo-se em espaço de formação 
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continuada garantido. Nas reuniões de estudo, o processo de ação/reflexão/ação 

sobre a prática docente é vivenciado e estimulado e, ali, os professores têm a 

oportunidade de trocar experiências com seus pares, refletindo sobre suas 

dificuldades docentes, sobretudo, na maioria das vezes, orientações para superá-

las.  

Em ambas as escolas, podemos perceber, através do trabalho que é 

realizado por seus profissionais, não só dos professores, mas, também, dos 

dirigentes e coordenadoras pedagógicas, a grande preocupação com o 

desenvolvimento e aprendizagem das crianças, destacando-se o cuidado com a 

alfabetização das crianças e com a sua escolaridade posterior.  

 
 
4.1.2 Estrutura Física 
 
ESCOLA EMÍLIA RAMOS 

 

Nas primeiras visitas à Escola Emília Ramos, no segundo semestre de 

2008, com finalidade de observar o espaço físico em que as crianças de 6 anos 

conviviam num ambiente educativo, fomos informada de que os primeiros anos do 

Ensino Fundamental assistiam aula não no prédio principal da escola, mas em 

uma casa alugada pela Prefeitura, em frente à escola. Esta casa funcionava como 

um anexo que, provisoriamente, atenderia os 1° Anos até que um novo prédio 

fosse construído. Fomos, então, a este ambiente. 

Chegando lá, observamos já na entrada do Anexo, que aquele espaço não 

lembrava, de fato, uma escola, embora os seus profissionais demonstrassem um 

esforço em tornar aquele ambiente mais acolhedor e educativo possível. 

No Anexo, havia 3 salas de aula de 1° ano com, aproximadamente, 35 

alunos, em cada sala que, na verdade, eram os quartos da casa alugada. De 

certo, os quartos não tinham espaço suficiente para agrupar 35 crianças e todo 

mobiliário que compõe uma sala de aula. As salas eram pequenas demais e sem 

janelas. A sala de estar da casa era onde as crianças brincavam no recreio, 

momento este que contava com apenas duas caixas com fantoches e brinquedos, 

pois o espaço não tinha área aberta ou parque.  
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Havia um quarto com estantes e livros que, aparentemente, era a 

biblioteca, mas ela era escura, empoeirada, ficava de frente para a cozinha e 

servia também de local para os professores lancharem.  

Esta situação se prolongou até Março de 2009, quando a Prefeitura 

entregou à comunidade escolar um novo prédio, formado por 3 pavimentos com 

capacidade para acolher 900 crianças, além de jovens e adultos nos três turnos. A 

nova estrutura passe a contar com 14 salas de aula, sala de apoio pedagógico 

para alunos especiais, área de recreio coberta, cozinha, banheiros, bloco 

administrativo com diretoria, secretaria, coordenação, sala de professores, 

estacionamento no subsolo com 30 vagas e um elevador. Atualmente, a escola é 

equipada com completo e moderno mobiliário, acessível e adaptado a pessoas 

com deficiências. Embora o novo prédio seja amplo, bem equipado, bonito e 

acolhedor, a diretora da escola nos revela que ―O prédio foi construído para o 

ensino formal, mas não para crianças pequenas, mesmo estando elas no Ensino 

Fundamental‖. 

 Realmente, o que se observa é que o prédio novo ainda não traz ou 

preenche as necessidades básicas de crianças menores, o que pode ser 

percebido em detalhes simples, como a inexistência de um parque, de uma 

brinquedoteca, de mesas e cadeiras menores, visto que, as que são utilizadas são 

grandes e desconfortáveis. Além disso, outros mobiliários da Escola, como os 

bancos do pátio, são altos demais para as crianças de 6 anos. 

 Na opinião da diretora ―A Escola Emília Ramos é um referencial no ensino, 

mas ainda não é um referencial na sua estrutura física‖.  

Fica para nós a reflexão: se a Escola Emília Ramos é considerada 

referência em qualidade de ensino, embora a qualidade não seja contemplada na 

sua estrutura física – ainda que seja boa - as necessidades das crianças de 6 

anos, como estará a situação das outras escolas que certamente têm a qualidade 

de ensino inferior e que não conta com a mesma estrutura física da Escola Emília 

Ramos? Como está sendo acolhido o trabalho de alfabetização dessas crianças 

no 1°. Ano do Ensino Fundamental diante dessas condições? Certamente não 

deve estar sendo um processo muito respeitoso. 
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CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFª MARISE PAIVA DE 
MORAIS 
 
 

Em junho de 2004, quando da realização de uma festa junina, parte do teto 

do Centro de Educação Infantil desabou, deixando alunos e funcionários feridos e, 

dentre estes, uma criança veio a falecer, posteriormente (PREFEITURA DO 

NATAL, 2006).  

Apesar desses momentos traumáticos, a Escola Marise Paiva tem lutado 

para superar as marcas da tragédia que abalou profundamente aquela 

comunidade escolar. Salientamos também que, fazendo jus à garra de sua 

patrona que, em vida, nunca mediu esforços nos movimentos contra as 

desigualdades sociais, a Escola Marise Paiva tem enfrentado, de forma aguerrida, 

quando necessário, até as autoridades constituídas, na defesa dos direitos de 

seus alunos e demais integrantes da comunidade escolar (PREFEITURA DO 

NATAL, 2006). 

Nesse sentido, a Escola tem contado com a mobilização da direção, dos 

seus funcionários, dos seus professores, das famílias, bem como de colegas de 

outras escolas, principalmente da co-irmã Emilia Ramos, no acolhimento e apoio a 

todos os integrantes da Escola.  

Mesmo depois de algum tempo do acidente, tudo foi muito difícil – entrar na 

Escola, parar ali dentro para trabalhar ou estudar – causava pavor às crianças, às 

famílias e, até, aos funcionários e professores da Escola que temiam um novo 

desabamento.  

Gradativamente, passados alguns anos da grande tragédia que marcou 

profundamente aquela Escola, parece que a sua vida acadêmica voltou à 

normalidade, o que não tem sido fácil, embora existam muitos guerreiros e 

guerreiras incansáveis na luta pela defesa do Marise Paiva, como mais um espaço 

de democratização do direito a uma educação infantil de qualidade respeitável. 

 Desse modo, as suas instalações físicas foram recuperadas; são 

agradáveis, bem cuidadas e adequadas às necessidades de crianças da 

Educação Infantil. 
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São oito salas grandes – cada uma com seu banheiro – e bem arejadas, 

com cadeiras e mesas bem distribuídas, sendo uma das salas destinada a 

multimeios (biblioteca, brinquedos e videoteca).  

 Existe ainda uma ante-sala – para o acolhimento das crianças na chegada 

à escola –, um pátio amplo, uma cozinha, uma secretaria, dois banheiros para 

adultos e a sala dos professores, na qual são realizados os estudos semanais. 

 Podemos perceber que todos os ambientes da Escola são bastante limpos, 

além de serem decorados e organizados com muito carinho, lembrando que 

 

Ao pensar em espaço físico para crianças é fundamental levar em 

consideração que este ambiente é composto por gosto, toque, 

sons e palavras, regras de uso do espaço, luzes e cores, odores, 

mobílias, equipamento e ritmos de vida (CRAIDY; KAERCHER, 

2001, p.73).  

 

Diante do exposto, tudo leva a crer que, na organização do espaço físico do 

CEIMAP, houve os mesmos cuidados destacados por Craidy e Kaercher (2001). 

Ressaltamos ainda, que o cotidiano na Educação Infantil deve apresentar 

momentos que variem conforme as necessidades de aprendizagem, próprias de 

cada faixa etária das crianças. Porém todos esses momentos, independentes do 

local onde se realizem, devem estimular a criatividade, a experimentação e a 

imaginação da criança, a fim de que ela possa se desenvolver no âmbito das 

múltiplas linguagens expressivas e da interação com os outros.  

É, pois, esta a realidade que pudemos constatar que na Escola Marise 

Paiva: uma Escola organizada para possibilitar o desenvolvimento das crianças, 

num ambiente bonito, respeitoso, cheio de vida e acolhedor, a partir do que é 

considerado como parâmetro de qualidade para essa faixa etária de acordo com 

os documentos do MEC. 
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4.2 Pessoal Docente 

 

Observamos em nossos loci de pesquisa um corpo docente bastante 

comprometido com as crianças e, nesse sentido, também preocupado com uma 

escolaridade bem sucedida para as crianças atendidas. 

Muitos exemplos desse engajamento dos profissionais das duas Escolas 

poderiam ser destacados, como a assiduidade, a pontualidade, o interesse pelos 

estudos, o cuidado com as crianças, dentre outros. Uma das práticas das duas 

Escolas que também nos chamou a atenção é o fato de todos os professores e 

coordenadores possuírem um caderno, no qual estão registrados os princípios, 

projetos, objetivos, elaborados em conjunto por toda a Escola, para que a prática 

pedagógica se desenvolva em sintonia com o que foi previamente definido.  

 Assim, considerando nosso objeto de estudo – Saberes Docentes que, 

sob a perspectiva de professores, são deles requeridos no trabalho 

específico de alfabetizar crianças de 6 anos no Ensino Fundamental, sem 

desrespeitar a sua condição de „ser criança‟ – e tendo como meta precípua 

apreender o referido objeto, sentimos necessidade de conhecer/caracterizar o 

corpo docente pesquisado antes da análise das suas concepções sobre aqueles 

saberes. 

 Portanto, a seguir, caracterizaremos as professoras que participaram da 

nossa pesquisa, considerando os dados do Quadro 1, referentes à distribuição do 

corpo docente investigado por Sexo, Escolaridade e Local de trabalho/Vínculo 

empregatício. 
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Fonte: Questionário aplicado aos sujeitos da pesquisa 

QUADRO 1 – Corpo Docente Pesquisado – distribuição por Sexo, Formação e 

Local de Trabalho/Vínculo Empregatício 

 

4.2.1 Características Pessoais 

 

Os sujeitos de nossa pesquisa foram quatro professoras, sendo duas 

professoras da Escola Emilia Ramos e duas professoras da Escola Marise Paiva, 

todas elas com idade entre 37 e 47 anos. Observamos a prevalência de mulheres 

nas funções docentes de ambas as escolas, evidenciando a predominância 

histórica da figura feminina como professoras, conforme afirmam os Referenciais 

para Formação de Professores (BRASIL, 1999).  

Das quatro professoras, apenas uma reside no bairro onde estão 

localizadas as instituições escolares. Embora as outras professoras não morem no 

mesmo bairro, esse fato parece não ser impeditivo de que elas procurem conhecer 
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as reais necessidades e especificidades sociais do contexto onde vivem seus 

alunos.  

As professoras do CEIMAP apresentam experiência em educação de 13 a 

30 anos, sendo que, hoje, uma atua na docência e outra na coordenação 

pedagógica da escola. Já as professoras da EMPER apresentam experiência na 

área, em torno de 20 anos; uma está na coordenação pedagógica da escola e a 

outra na vice-direção. 

 

4.2.2 Características Formativas 

 

Os sujeitos da pesquisa que trabalham no CEIMAP apresentam graduação 

como formação inicial: uma em Pedagogia e a outra em Ciências Sociais. Já as 

professoras que trabalham no ensino fundamental da EMPER, apresentam 

formação inicial em Pedagogia. 

Considerando que a formação inicial é importante para dar respaldo ao 

trabalho em sala de aula, mas afirmando que a complexidade inerente ao ensino 

requer do profissional cada vez mais qualificação, essas professoras têm buscado 

aprofundar seus conhecimentos em cursos de Pós-Graduação.  

O aprofundamento nos estudos, na busca de compreender melhor os 

processos de ensinar e aprender, e seus determinantes, tem se configurado, 

naquelas escolas, como uma forma de melhorar cada vez mais a prática 

educativa. Partindo desta compreensão, as professoras procuraram formação 

continuada em cursos de especialização. 

As docentes do CEIMAP fizeram especialização em educação infantil, 

enquanto as professoras do EMPER são especialistas em EJA. Em relação a 

estas, um fator curioso é serem especialistas em EJA, embora trabalhem com 

crianças. Tal situação foi justificada pelo fato de a escola, no turno da noite, 

atender ao público jovem e adulto e estas professoras fazerem parte também de 

um quadro docente dessa modalidade de ensino. 
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Além do curso de especialização, as professoras participam de momentos 

de formação continuada organizados pela Secretaria de Educação e pelas escolas 

onde são socializadas as mais diversas experiências sobre o cotidiano escolar.  

Esse movimento de formação que articula as necessidades dos professores 

com as necessidades da organização escola encontra respaldo em Nóvoa (2001), 

ao afirmar que ―[...] a lógica da formação continuada deve ser centrada nas 

escolas e deve estar centrada numa organização dos próprios professores‖, o que 

se evidencia, mormente na Escola Marise Paiva.  

 

4.2.3 Características Funcionais 

 

Com relação ao vínculo empregatício, todas as professoras exercem a 

profissão docente, apenas, na escola pública; só uma professora da Educação 

Infantil trabalha também em instituições particulares. 

Três professoras apresentam faixa salarial de 1 a 3 salários mínimos, e 

uma docente do Ensino Fundamental, que por trabalhar também como 

coordenadora, recebe de 4 a 6 salários mínimos.  Mesmo essa renda salarial pode 

ser considerada baixa, haja vista que os professores, muitas vezes, se desdobram 

em três turnos de trabalho para um maior incremento de sua renda mensal. 

A sobrecarga de trabalho de um professor é muito grande: além de dar 

aulas, ele tem obrigações de estudar, planejar, avaliar, participar de reuniões 

pedagógicas e, no caso de professoras, é comum assumirem ainda o cuidado da 

família e de suas casas. Pode-se dizer que o professor é um profissional que está 

sempre com muitas obrigações e que, no entanto, sua remuneração não paga 

tantos afazeres nem corresponde ao tamanho da responsabilidade a ele atribuída. 

Por estas e outras razões, 

 

[...] a luta dos professores em defesa de seus direitos e de sua 
dignidade deve ser entendida como um momento importante de 
sua prática docente, enquanto prática ética. Não é algo que vem 
de fora da atividade docente, mas algo que faz parte dela 
(FREIRE, 1996, p. 66).   
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Apesar de todas as dificuldades enfrentadas no cotidiano da atividade 

docente, e na realidade da escola pública, as professoras aparentam satisfação 

em fazerem parte destas escolas, e com o trabalho que realizam com as crianças.  

 Por tudo o que foi visto nas nossas visitas, é possível afirmar que o CEMAP 

e o EMPER são escolas, onde a criança é valorizada e a comunidade é 

incentivada a participar das decisões; são escolas que valorizam a formação 

continuada de seus docentes e que, acima de tudo, não fazem das limitações da 

educação pública empecilhos para continuar imprimindo qualidade ao trabalho 

desenvolvido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Canção Mínima 

 

No mistério do Sem-Fim,  

equilibra-se um planeta. 

E, no planeta, um jardim,  

e, no jardim, um canteiro; 

no canteiro, uma violeta,  

e, sobre ela, o dia inteiro, 

entre o planeta e o Sem-

Fim,  

a asa de uma borboleta. 

 

Cecília Meirelles  

 

 

Para saber mais... 
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5.1 Alfabetização de Crianças de Seis Anos no Ensino 
Fundamental: que Saberes Docentes? 

 

A inclusão da criança de seis anos no Ensino Fundamental pode ser 

considerada uma conquista no âmbito das políticas públicas brasileiras 

direcionadas à educação de crianças, pois não há como negar que esta inclusão 

se caracteriza como uma excelente medida política, sobretudo se considerarmos a 

realidade de milhares de crianças brasileiras excluídas, não só da educação, mas 

também de outros bens sociais. Todavia, para que essa conquista não se 

configure em perda, nem se transforme em prejuízo para as crianças, é preciso 

que se garanta não só o acesso ao Ensino Fundamental, mas também a 

permanência bem sucedida da criança, na escola, e a qualidade social da 

educação oferecida (KRAMER, 2006). 

Por outro lado, a simples antecipação/ampliação de matrículas no ensino 

fundamental pode se constituir em mais uma forma de exclusão, se não forem 

garantidas as condições necessárias para se oferecer uma educação de qualidade 

que considere as peculiaridades de uma prática pedagógica de alfabetização com 

estas crianças mais novas.  

A antecipação do ingresso da criança no Ensino Fundamental requer uma 

reorganização dos dois primeiros níveis da educação básica, afetados por essa 

medida, destacando-se que, no ensino fundamental, as mudanças devem ocorrer 

em maiores proporções, uma vez que esse nível de ensino é tido como mais 

formal do que a educação infantil. Nesse sentido, observamos, muitas vezes, uma 

certa ‗adultificação‘ das atividades pedagógicas, numa prova inconteste de 

desrespeito às características próprias das crianças, tanto no ensino fundamental, 

como na própria educação infantil. 

Evidentemente, muitos são os fatores que podem influenciar a qualidade 

da educação e o atendimento escolar – financiamento, gestão, organização do 

espaço escolar – mas é a ação do professor, nesse sentido, um fator primordial 

dentre outros determinantes. Assim pensando, definimos como objetivo deste 
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trabalho – investigar saberes docentes requeridos do professor para o 

desenvolvimento de uma prática pedagógica que perspective a apropriação da 

língua escrita, pela criança de seis anos – recém-ingressa no Ensino Fundamental 

–, sem desrespeitar a sua condição de ‗ser criança‘.  

Embora nossa Dissertação tenha outras partes constitutivas igualmente 

importantes, consideramos este capítulo a ―espinha dorsal‖ do trabalho, por 

enfocar mais diretamente a tríade: objeto de estudo; questão de pesquisa e 

objetivo.   

O referido capítulo foi elaborado a partir do entrelaçamento de vários fios: 

fios das palavras dos autores do nosso referencial teórico-metodológico; fios das 

idéias que temos construído ao longo das nossas vivências acadêmicas e 

profissionais; fios das vozes das professoras participantes da pesquisa, que 

conseguimos apreender a partir da leitura sistemática dos dados da investigação. 

Com todos esses fios, mas principalmente com aqueles fios das vozes dos nossos 

sujeitos, construímos os Quadros 2, 3 e 4 que funcionarão como elementos 

norteadores das nossas análises. 

Para a construção dos referidos quadros, tomamos Campelo (2001, p. 

153) como referência; desse modo, nos dedicamos a ―[...] apreender, inicialmente, 

a temática de que falavam as professoras; posteriormente, os dados foram 

sistematizados em grupos de categorias e subcategorias‖ que foram emergindo a 

partir da ‗leitura flutuante‘ dos dados (BARDIN, 2004). 

No processo de análise, emergiu a temática ―Saberes Docentes para a 

Alfabetização de Crianças de seis anos no Ensino Fundamental‖ que, por sua vez, 

abrange duas categorias (com suas respectivas subcategorias) de saberes: 

- Saberes Docentes Transversais à Prática Pedagógica de Alfabetização; 

- Saberes Docentes Específicos à Prática Pedagógica de Alfabetização. 
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TEMA CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saberes Docentes para a 

Alfabetização de crianças 

de 06 anos no Ensino 

Fundamental 

 

 

 

 

 

1) Saberes 

Docentes 

Transversais à 

Prática Pedagógica 

de Alfabetização 

1.1) Contexto histórico-social 
da escola e da criança 
1.2) Função social e política da 
escola pública 
1.3) Papel específico do ‗ser 
professor‘ 
1.4) Concepção de 
infância/criança real 
1.5) Desenvolvimento e 
Aprendizagem da criança 
1.6) Limites entre autoridade e 
liberdade 
1.7) EI  e EF  como etapas 
distintas, mas contínuas da 
educação de crianças 
1.8) Pilares da educação de 
crianças: brincar/cuidar/educar 
1.9) Respeito aos 
limites/possibilidades de  
infância/criança real 
1.10) Acolhimento/Adaptação 
da criança 
1.11) Gestão do tempo/espaço 
(Rotina) 
1.12) Referenciais legais da 
educação de crianças 
1.13) PPP da Escola 
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2) Saberes 

Docentes 

Específicos à 

Prática Pedagógica 

de Alfabetização 

2.1) Ciclo da ação didático-
pedagógica para alfabetização: 
Planejamento, 
Desenvolvimento das 
atividades e Avaliação 
2.2) Língua Escrita: processo 
de aquisição 
2.3) Psicogênese da língua 
escrita 
2.4) Relações, Semelhanças e 
Diferenças entre Desenho e 
Escrita 
2.4) Atividades escolares de 
usos sociais da leitura e da 
escrita: desafiadoras, lúdicas e 
prazerosas 
2.5) Literatura Infantil 

 

 
Quadro 2 – Tema, Categorias e Subcategorias dos Saberes Docentes 
requeridos na Alfabetização de Crianças de seis anos no Ensino Fundamental  

 

 

Os Saberes Docentes para a Alfabetização de Crianças de seis anos no 

ensino fundamental se referem aos ―saberes experienciais‖ (GAUTHIER et al., 

1998), visto que se consolidam com a experiência do professor no exercício de 

sua profissão. São aqueles saberes provindos ou não da literatura educacional e 

que se fazem necessários para o trabalho docente que perspective a alfabetização 

de crianças.  

Conforme já anunciamos anteriormente, essa temática abrange duas 

categorias: Saberes Docentes Transversais à Prática Pedagógica de 

Alfabetização; e Saberes Docentes Específicos à Prática Pedagógica de 

Alfabetização.  

 

5.1.1 Saberes Docentes Transversais à Prática Pedagógica de Alfabetização 

 

São aqueles saberes que, apesar de fundamentais, não são suficientes 

para um trabalho que vise à alfabetização de crianças. Ou, como diz Campelo 

(2001, p.155), 



 

99 

 

 

[...] Os saberes docentes transversais à alfabetização não dizem 
respeito à atividade específica de alfabetizar crianças, mas sua 
compreensão, pelo professor, é necessária, embora insuficiente, 
para que ele possa criar um clima favorável ao ensino e à 
aprendizagem da língua escrita.   

 

 

No Quadro 3, apresentaremos os referidos saberes que, logo em seguida, 

serão discutidos. 

  

Saberes Docentes Transversais à Prática Pedagógica para a Alfabetização 

 

 Contexto histórico-social da escola e da criança 

 Função social e política da escola pública 

 Papel específico do ‗ser professor‘ 

 Concepção de infância/criança real 

 Desenvolvimento e Aprendizagem da criança 

 Limites entre autoridade e liberdade 

 EI e EF como etapas da educação de crianças 

 Pilares da educação de crianças: brincar/cuidar/educar 

 Respeito aos limites/possibilidades de infância/criança real  

 Acolhimento/Adaptação da criança 

 Gestão do tempo/espaço (Rotina) 

 Referenciais legais da educação de crianças 

 PPP da Escola 

 

Quadro 3 – Saberes Docentes Transversais à Prática Pedagógica 

para a Alfabetização 

 

A escola, enquanto espaço social, abriga crianças de diferentes realidades 

e condições sociais. Nesse contexto de diversidade social, o professor deve 

rejeitar qualquer forma de discriminação, pois ―A prática preconceituosa de raça, 
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de classe, de gênero ofende a substantividade do ser humano e nega 

radicalmente a democracia‖ (FREIRE, 1996, p. 39-40).   

O professor que, em sua sala de aula, se propõe com seu trabalho, a 

realizar uma prática educativa respeitosa e democrática precisa reconhecer que 

embora cada criança seja singular em suas características e forma de agir no 

mundo, ela é também um ser social, pois nasce no interior de uma classe ou 

grupo social e, por isso, ―Os costumes, valores, hábitos, práticas sociais, 

experiências, interferem em suas ações e nos significados que atribuem às 

pessoas, às coisas e às relações‖ (BRASIL, 2006, p. 17). 

Desta forma, conhecer o contexto histórico-social da escola e da 

criança permite compreender melhor sua cultura, aproxima o professor da 

realidade concreta das crianças e, consequentemente, dos saberes que elas 

trazem e que foram construídos nas suas práticas sociais.  

Nesse sentido, 

 

  

Uma preocupação imediata que o professor deve ter é ver que 
essa criança é um ser em desenvolvimento, que ele está em 
formação, que ele adquire conhecimento... Que ela não chega à 
escola sem saber de nada. Ela já traz todo o conhecimento que ela 
adquiriu fora da escola (Professora Bela).   
 

 

No âmbito da relação entre conhecimento, realidade social do aluno e 

ação do professor em sala de aula, Freire (1997, p. 12) também nos orienta: 

 

 
[...] Acontece que o bom começo para uma boa prática seria a 
avaliação do contexto em que ela se dá. A avaliação do contexto 
significa um reconhecimento do que vem nele ocorrendo, como e 
por quê. Neste sentido, esse pensar crítico sobre o contexto que 
implica avaliá-lo, precede a própria programação da intervenção 
que pretendemos exercer sobre ele, ao lado daquele e daquelas 
com quem trabalharemos. 
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Conscientes do seu papel, as professoras entendem que ―O trabalho 

docente é respeitoso, quando considera o que é interessante para a criança, seus 

conhecimentos, seu contexto social mais próximo‖ (Professora Aurora), 

destacando que tudo isto deve ser relacionado com o que está sendo estudado na 

escola, promovendo, dessa forma, um ensino mais significativo e interessante.                                             

Conhecendo, pois, as condições de existência dos alunos, é possível que 

o professor consiga ―[...] tornar familiar o estranho, a partir de aproximações que 

permitam às crianças atribuir significado aos conteúdos a serem estudados 

baseando-se em sua vida cotidiana‖ (PRANDINI, 2004, p. 45). 

Nesse caso, a aprendizagem não seria uma simples transferência de 

conhecimentos, mas uma construção do professor e do aluno, juntos, 

relacionando os novos saberes à realidade viva na qual a criança está inserida.  

 

 
[...] Na verdade, quando pensamos que a aprendizagem modifica 
tanto o sujeito quanto o objeto de conhecimento, podemos 
compreender que tanto na vida cotidiana como na escola, nossos 
aprendizados seguem um caminho em espiral, no qual voltaremos 
ao contexto para depois ir tornando mais complexo e aprofundado 
o aprendido, em constantes idas e vindas. Será nessas contínuas 
idas e vindas que poderemos ir relacionando conceitos, 
significantes e significados, estratégias e procedimentos em níveis 
crescentes de organização (CUBERES, 1995, p. 36). 

 

 

Nessa perspectiva, a escola se torna um prolongamento mais elaborado 

das experiências que as crianças vivem fora da sala de aula. Nessa discussão, 

observamos que a Professora Yasmin comunga das mesmas idéias da Professora 

Aurora e dos autores ora citados. Vejamos, pois, as suas pertinentes 

preocupações: 

 

 
Se não for dada oportunidade à criança de estar fazendo relações 
com o que aprende em sala de aula e o que está acontecendo lá 
fora... Se o docente não respeita o que a criança traz, ele pode até 
atrapalhar o desenvolvimento de seu aluno. Se ele não escuta, se 
ele não sabe quem é esse aluno, por que ele age assim em 
determinada situação; por que ele dá esse tipo de resposta... Eu 
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acho que o professor não respeita seu aluno se não tem essa 
atenção.  

 

 

Ao mesmo tempo em que reconhecem a importância de buscar 

compreender a realidade social do seu aluno, as professoras lembram que o 

docente, no desenvolvimento de sua prática, deve ter um amparo teórico. 

Ressaltam, porém, que realidade social e aluno estão em contínua transformação 

e que, muitas vezes, a teoria por si só, pode deixar o professor muito distante da 

cultura e das necessidades da criança.  

Sobre esse olhar crítico que o professor deve ter em relação às teorias, 

Smolka (2002, p.124) nos explica: 

 

 
Conhecer teorias, compreender a herança e a ambivalência 
cultural que contingenciam suas produções, buscar conhecer os 
valores nelas implicados, colocá-las em diálogo, certamente faz 
diferença na significação, na concepção e na interpretação dos 
acontecimentos, no cotidiano das práticas educativas. Conhecer 
as teorias pode (trans)formar o olhar do educador. Com relação às 
crianças, às imagens de criança e com relação às próprias teorias. 

 

 

A autora ainda alerta para o cuidado que o professor deve ter em 

argumentar, problematizar e discutir a teoria na esfera de um contexto real, para 

que ―[...] nem as posições teóricas se cristalizem, nem as crianças sejam 

imobilizadas em imagens e enquadradas em teorias‖ (SMOLKA, 2002, p. 124), 

que as distanciariam da realidade concreta. 

Sobre a relação teoria-prática, assim nos fala a Professora Cinderela: 

 
 
É necessário pesquisar o aluno, porque os teóricos falam muito na 
perspectiva do professor e na perspectiva deles. Eu acho que o 
melhor é procurar mais o diálogo, porque tem algumas teorias que 
não contemplam, de todo, a realidade. A realidade da escola é 
muito ampla, por isso, ponto certo é buscar estabelecer mais essa 
relação teoria e prática. A solução é aproximar mais a relação 
entre teoria e realidade... 
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Outro saber docente que emergiu do diálogo com as professoras foi a 

função social e política da escola pública. 

Como um dos autores que tão bem esclarece as questões envolvidas 

nessa discussão, Snyders (2007, p.266) lembra que ―A escola é lugar de 

confronto, de manifestação das lutas de classes‖, onde os interesses da classe 

dominante se opõem aos das camadas populares. Ao que Freire (1996) 

complementa que esse conflito, só é possível porque a educação é uma forma de 

intervenção no mundo.  

Desse modo, a escola, enquanto local de transmissão e produção de 

saberes, abriga em si germes da democracia, pois embora possa servir de meio 

para a reprodução de ideologias das classes dominantes, também cria condições 

para que as classes excluídas possam transgredir a ordem imposta pelas classes 

mais favorecidas da sociedade. 

A escola pode assumir a função tradicional de ensino, que delega à 

educação a função de instrumentalizar o aluno com conhecimentos, – função 

propedêutica de ensino – que lhe assegure apenas ocupar uma função social ou 

promover a formação integral do aluno (ZABALA, 1998).  

A função tradicional da escola é, apenas, a de transmitir, de geração para 

geração, conteúdos factuais referentes a datas, nomes, fatos que devem ser 

assimilados passivamente pelo aluno, sem qualquer reflexão ou construção sobre 

estes conhecimentos. E quando solicitados, num momento de avaliação, os 

alunos devem mostrar ―domínio‖ – e por ―domínio‖ se entende reprodução de 

conhecimento – do que foi estudado. 

Freire (1985, p. 33) definiu essa prática de ―[...] concepção ‗bancária‘ da 

educação, em que a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de 

receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los‖ passivamente. 

Nesse sentido, desde a mais tenra idade, a criança 

 

 
[...] precisa ser equipada com os conhecimentos, as habilidades 
e com os valores culturais dominantes que já estão 
determinados, socialmente sancionados e prontos para serem 
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administrados – um processo de reprodução ou transmissão 
(DAHLBERG; MOSS; PENCE, 2003, p.65). 

 

 

Sob a ótica da classe dominante, a educação serve de treino ou 

condicionamento para reproduzir a estrutura ou organização social vigente. E para 

a grande massa excluída, essa perspectiva não leva à tomada de consciência, 

nem à ação crítica que possa ensejar mudança nas suas condições de vida.  

Nessa perspectiva, 

 

 
[...] O ensino se reduz à nomenclatura de fatos e preceitos 
insignificantes. Ao aluno, parece incolor, gelado. Tudo parece de 
esterilidade, isso acontece não por razões técnicas e sim, por 
razões políticas. Esta é a escola que o Estado burguês garante à 
classe operária e demais camadas populares (SNYDERS, 2007, 
p.266). 

 

 

Assim sendo, diríamos que a escola pública serve bem aos interesses da 

classe dominante, se ela se prestasse a treinar e condicionar seus alunos – cuja 

maioria pertence à classe excluída – a aceitarem sem refletir o que lhes é imposto 

e a se conformarem com a condição de meros expectadores do processo social. 

Nesses casos, o objetivo da educação é a prática da dominação que, mantendo a 

ingenuidade dos educandos, procura ―[...]indoutriná-los no sentido de sua 

acomodação ao mundo da opressão‖ (FREIRE, 1985, p. 38). 

A crítica de Freire vai no mesmo sentido do comentário de Leontiev (1987, 

p. 275) que nos alerta: ―[...] a concentração de riqueza material nas mãos de uma 

classe dominante é acompanhada de uma concentração da cultura intelectual nas 

mesmas mãos‖; e, mais uma vez, a grande massa da população, que não tem 

acesso à riqueza material, deve se contentar com o mínimo de desenvolvimento 

cultural necessário, apenas, à produção de riquezas materiais, nos limites das 

funções que lhe são destinadas.    

Em termos das aquisições das crianças das classes populares que 

frequentam a escola pública, essa questão é séria e preocupante. Dadas as suas 
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condições miseráveis de existência, em geral, essas crianças têm uma vida 

escolar bastante curta; muito cedo, elas são desgarradas do seu núcleo familiar 

original para ajudarem na luta pela sobrevivência da família, não conseguindo, 

sequer, concluírem os anos iniciais do ensino fundamental (CAMPELO, 1996). 

           As professoras ouvidas também manifestaram essa preocupação, 

alertando-nos para a desigualdade de oportunidades na sociedade brasileira. 

Vejamos o comentário da Professora Cinderela nesse sentido: 

 

 

Eu acho que existe uma desigualdade de oportunidades muito 

grande entre nossa criança da escola pública e a criança da classe 

média. A gente sabe que filho de classe média tem uma mãe que 

também trabalha fora de casa, para melhorar sua vida; mas ele 

consegue chegar lá... E para nossa criança, é muito difícil chegar 

lá, chegar ao menos a completar o ensino médio! 

 

 

 Como se isso não bastasse, essas crianças nem sempre têm um ambiente 

familiar propício à aquisição da língua escrita, em virtude das suas precárias 

condições de vida e do número de pessoas analfabetas ou pouco-escolarizadas 

com quem, geralmente, convivem, o que deve empobrecer a qualidade das 

mediações por elas vivenciadas, nas suas relações com a leitura/escrita. Todo 

esse contexto de pobreza social, muitas vezes, traz como consequência o 

fracasso escolar que, começando nos anos iniciais do ensino fundamental, tem 

repercussão por toda a escolarização.   

A Professora Bela nos fala sobre a sua compreensão acerca desse 

fracasso: 

 

 
Eu acredito muito que o fracasso escolar passa pelo fracasso da 
alfabetização. Se a criança não souber ler na segunda série e, 
como a gente tem casos aqui, prementes, chegar à terceira série 
sem escrever, essa criança tem pouquíssimas possibilidades de 
chegar - eu não digo nem ao fundamental todo, eu digo... ao 
menos, à quarta ou à quinta série.  
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Dessa forma, que responsabilidades, ou que função deve assumir a 

escola pública para possibilitar melhores oportunidades às suas crianças?  

Em primeiro lugar, é preciso entender que, uma escola realmente 

democrática faz-se a partir de uma educação que dá condições - ainda que 

mínimas – para as pessoas vivenciarem sua cidadania plena, a qual só é possível 

através de uma participação política consciente, e do acesso aos bens culturais e 

materiais produzidos sócio-historicamente (CABRAL NETO, 2004).  

De certo, a Educação pode não ser um fator único para promover a 

participação do cidadão na sociedade, mas é a condição básica para isso. Porém, 

essa educação que amplia a possibilidade de atuação cidadã plena, só é possível 

se a escola, mais que transferir conhecimentos socialmente construídos, tome 

para si a função de promover a formação integral do aluno, e isso implica seu 

desenvolvimento cognitivo, sua capacidade de inter-relacionar-se, de inserir-se e 

atuar consciente e criticamente na sociedade. Assim, assumir a formação integral 

da criança é permitir muito mais do que a aprendizagem de conteúdos factuais e 

conceituais, implica também, no trabalho de procedimento, valores e atitudes 

essenciais para a formação e a convivência entre cidadãos atuantes (ZABALA, 

1998). 

Com relação a isto, alguns documentos da política educacional brasileira, 

enfatizam que ―[...] assumir o desenvolvimento integral da criança e se 

comprometer com ele não é uma tarefa só dos professores, mas de toda a 

comunidade escolar‖ (BRASIL, 2006, p.28). 

Em relação à antecipação do ensino fundamental para os seis anos de 

idade, a alfabetização torna-se o argumento principal para ampliar as 

possibilidades sociais e dar condições de continuidade à vida escolar das 

crianças. Assim, a alfabetização, sem dúvidas, deve ser assegurada enquanto 

fator imprescindível ao exercício da cidadania, e direito social a todos. Porém, a 

aprendizagem da língua escrita ―[...] deve ser entendida como um componente, 

entre muitos outros, da conquista, pela população, de seus direitos sociais, civis e 

políticos‖ (SOARES, 2003, p.57).   
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Do entendimento sobre a função social da escola se desdobra o saber 

docente acerca do papel específico do professor. Tal como as docentes da 

pesquisa, Alarcão (1996, p.180) reconhece a importância desse saber e chama a 

nossa atenção nesse sentido: ―Professor: conhece a tua profissão e conhece-te a 

ti mesmo como professor para te assumires como profissional de ensino‖. 

No seu papel específico de professor, o docente não é só agente social, 

mas em suas ações estão implicadas as expectativas, as emoções, o humor, as 

disposições físicas e motoras, enfim, tudo o que diz respeito à pessoa do 

professor. Assim, no desenvolvimento da prática pedagógica, não há como 

separar o ‗professor como pessoa‘ da ‗pessoa do profissional professor‘. 

E quando não há uma sintonia fina entre a ‗pessoa‘ e o ‗profissional‘, 

fatalmente, haverá descompassos na prática pedagógica, com prejuízos para o 

aluno. Vejamos, nesse sentido, as preocupações da Professora Yasmin que faz 

uma interessante reflexão sobre a questão: 

 
 
Um professor que tem raiva de criança, mas trabalha 
com crianças pequenas, que já desistiu da educação, 
mas não consegue largar a escola!; aquele que é muito 
parado, que não acompanha o ritmo da criança; aquele 
que não trabalha com afetividade; aquele que não 
consegue realmente desenvolver todas as habilidades 
que um professor deve ter para trabalhar com crianças. 
Aquele professor que é muito travado, que às vezes 
até a cabeça quer fazer, mas o corpo não vai, aquele 
professor que não acredita na infância, não dá 
oportunidade, não oferece possibilidades; aquele que 
observa pouco, aquele que não quer estudar, eu não 
admito que este seja um bom professor, se ele não tem 
essas qualidades.  

 

 

Também consideramos pertinentes e formativas as observações de 

Prandini (2004) que nos alerta para o fato de os alunos aprenderem também com 

as nossas atitudes e fazerem ‗leituras‘ do que somos, ‗para além‘ do que 

queremos demonstrar.  
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Em nossas atividades cotidianas, devemos estar 
atentos também às nossas próprias disposições 
motoras e humorais e não devemos pretender ocultar 
de nossos alunos o que nos passa, mesmo porque o 
aluno percebe e aprende a respeito de nós professores 
muito mais que aquilo que conscientemente nos 
propomos a ensinar, já que, assim como neles, nossas 
disposições internas expressam-se em nossos corpos 
e estão, assim, expostas a seus olhos. Eles aprendem 
com nossa forma de ser e agir e, às vezes, sabem de 
nós mais do que nós mesmos (PRANDINI, 2004, p.45). 
 

 

O papel específico do ser professor tem que estar em sintonia com a 

função social e política da escola, o que requer do docente muita clareza acerca 

do ser/fazer pedagógico. Sobre essa questão, vejamos o que nos orienta a 

Professora Aurora:  

 

O professor precisa ter consciência política bem 
evoluída. Ter conhecimento do seu papel, de sua 
função, ter clareza disso. Se ele não tiver isso, não tem 
faculdade, não tem curso que dê conta desse 
processo. O professor tem que ter consciência de qual 
a sua missão. Qual é sua responsabilidade. Que 
compromisso eu tenho com esse aluno?  E o que estou 
fazendo aqui?  
 
 

E acrescenta... 
 
 
Ele não pode deixar de ter consciência. Porque o resto 
ele deve ter, senão não estaria nessa profissão. A 
maioria já tem os conhecimentos teóricos, mas se ele 
não tiver compromisso, ele não contribui, e o aluno não 
avança no processo de construção (Professora 
Aurora). 

 

 

As professoras são unânimes em afirmar que o sucesso/insucesso do 

trabalho no 1º ano do ensino fundamental passa, sem dúvidas, pela questão da 

consciência do professor, em relação ao seu comprometimento com a profissão e 

com os seus alunos, assumindo as responsabilidades inerentes à docência. Tal 
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visão está em concordância com Freire (1996, p.96), para quem, ―[...] não é 

possível exercer a atividade do magistério como se nada ocorresse conosco‖. 

Sobre a função e o comprometimento do professor com seu trabalho, a 

Professora Bela lembra que: 

 
 
Um mau professor é aquele que não está preocupado 
em dar conta da sua prática pedagógica, da sua 
responsabilidade enquanto educador. Porque acontece 
muito, principalmente no serviço público; eu estou 
numa escola pública e acho que não é culpa minha - o 
que deixa de acontecer porque eu ganho muito pouco 
para estar aqui. E por isso eu não procuro me 
qualificar, não procuro ter uma atenção específica para 
as características de cada criança, eu não busco 
estudar, planejar. É isso o que eu acho que é um mau 
professor. 
 

 

Como professor do 1º ano do ensino fundamental, o alfabetizador tem o 

papel de promover, em sua de aula, um ambiente alfabetizador – na perspectiva 

do letramento – onde o aluno possa vivenciar a língua escrita em suas diferentes 

funções sociais. 

Acontece, porém, que o fato de a criança do primeiro ano ter, pelo menos, 

três anos para se alfabetizar, alguns professores não conscientes de seu papel e 

de sua responsabilidade ―repassam sua obrigação‖ de alfabetizar para o professor 

da série seguinte, postura esta criticada pela Professora Aurora, que assim, se 

manifesta: 

 

 
Então tem que haver sim, o compromisso de 
alfabetizar. É lei, é norma, é papel nosso, e é direito da 
criança se alfabetizar no primeiro ano. Acho que a 
gente tem que ir nesse rumo. E se preocupar assim: 
ela está aqui, é a minha vez! E vou fazer isso por ela 
porque não estou fazendo favor nenhum, é meu papel! 
E fazer... Se ela não conseguir, por determinado 
motivo, aí sim, ela terá sua oportunidade depois... mas, 
independente disso, não vá dizer ―não, eu vou deixar 
para depois...‖. Tem que fazer, fazer mesmo, fazer 
direito e com qualidade...  
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O professor que tem o papel de alfabetizar e para que isso aconteça deve 

mediar a interação entre a criança e a língua escrita até a construção desse saber 

pelo aluno. A Professora Cinderela completa nosso pensamento em relação a 

essa função específica do alfabetizador, nos esclarecendo que:  

 

 
A criança precisa adentrar nesse universo da escrita; 
precisa pegar, precisa manusear materiais escritos. Ela 
precisa manusear a leitura, ela precisa conhecer 
variados portadores de texto, para que ela saiba a 
função social deles. Ela precisa trabalhar com jogos. O 
professor que não proporciona isso, ou que não 
acredita nisso, ou que não acha que isso é importante, 
não tem consciência de seu papel como alfabetizador.  

 

 

Relembrando com Campelo (2001, p.151) que ―[...] a alfabetização não é 

simplesmente adquirida, mas co-construída através do processo de 

escolarização‖, destacamos aqui a importância do papel do professor nas 

mediações e ―ajudas ajustadas‖ que deve, sistematicamente, promover na 

condução desse processo. 

A figura e o papel do professor vêm se transformando. O professor, visto 

como um ―[...] indiscutível agente, como o seu real sujeito, cuja tarefa indeclinável 

é ‗encher‘ os educandos dos conteúdos de sua narração‖ (FREIRE, 1985, p.33), 

deve dar cada vez mais lugar ao professor mediador de saberes que ajuda, e 

orienta situações de aprendizagem pelas quais e nas quais seus alunos 

constroem, ativamente, seus conhecimentos. 

O papel do professor deve incorporar as suas ações de mediador entre as 

―[...] expectativas das crianças e o mundo novo a ser descoberto na escola‖ 

(BRASIL, 2006, p. 30); ser mediador implica dar pistas e ajudas; interferindo na 

ZDP dos alunos, é possível promover saltos qualitativos de aprendizagem. Para 

isto, ―[...] do professor se exige uma grande capacidade de observação e de 

escuta de seus alunos, para determinar qual é o nível atual de desenvolvimento, o 

potencial e a zona de desenvolvimento proximal dos mesmos‖ (CUBERES, 1997, 

P. 49).  
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Segundo Alarcão (2007, p.30), ―Criar, estruturar e dinamizar situações de 

aprendizagem e estimular a aprendizagem e a auto-confiança nas capacidades 

individuais para aprender são competências que o professor hoje tem de 

desenvolver‖. 

 Acontece que hoje é mais complexo e mais difícil ser professor do que há 

trinta anos. Esta é também uma preocupação de António Nóvoa (2001, p. 1), de 

quem trouxemos uma reflexão sobre o assunto: 

 

 
Hoje, os professores têm que lidar não só com alguns saberes, 
como era no passado, mas também com a tecnologia e  com a 
complexidade social, o que não existia no passado. Isto é, quando 
todos os alunos vão para a escola, de todos os grupos sociais, dos 
mais pobres aos mais ricos, de todas as raças e todas as etnias, 
quando toda essa gente está dentro da escola e quando se 
consegue cumprir, de algum modo, esse desígnio histórico da 
escola para todos, ao mesmo tempo, também, a escola atinge uma 
enorme complexidade que não existia no passado. (NÓVOA, 2001, 
p. 1).   

 

 

No seu cotidiano, o professor se depara, muitas vezes, com situações 

problemáticas, desafiadoras, conflituosas e inesperadas que lhe impõem um 

estado de dúvida que exigem dele tomadas de decisão para tornar esses 

momentos mais claros e harmoniosos, restabelecer a ordem e continuar dando 

andamento à sua prática. 

A reflexão enquanto ―[...] espécie de pensamento que consiste em 

examinar mentalmente o assunto e dar-lhe consideração séria e consecutiva‖ 

(DEWEY, 1979, p.13) é atitude imprescindível ao professor, em sua atuação 

cotidiana. Assim sendo, compreendemos que a ação reflexiva não se constitui em 

técnicas que se ensinam ao professor; ela provém da sua necessidade de busca, 

pesquisa e ação investigativa que dão respostas às dúvidas que surgem no 

cotidiano docente. 

 Schön (1995, p.83) fala que a reflexão se dá a partir de quatro elementos, 

quais sejam: o conhecimento prático (saber-fazer), a reflexão-na-ação (usar o 
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conhecimento prático na ação), a reflexão-sobre-a-ação e a relexão-sobre-a-

reflexão-na-ação. Sobre o processo reflexivo, explica o autor: 

 

 
O processo de reflexão-na-ação [...] pode ser desenvolvido numa 
série de ―momentos‖. [...] primeiramente um momento de surpresa: 
um professor reflexivo permite-se ser surpreendido pelo aluno [...]; 
segundo momento [...] pensa sobre aquilo que o aluno disse ou 
fez, e, simultaneamente, procura compreender a razão por que foi 
surpreendido. [...] num terceiro momento, reformula o problema 
suscitado pela situação [...]; num quarto momento, efetua uma 
experiência para testar a sua nova hipótese. 

 

 

O professor atua com base em saberes, teorias e crenças que são 

ativados na resolução de alguma situação prática; todavia, quando estes 

conhecimentos são insuficientes para a resolução pretendida, o docente é 

impulsionado a refletir sobre sua ação. Na recorrência destas situações, ele já tem 

um conhecimento prático constituído pela experiência. Mas em situações novas, 

tais saberes podem se tornar insuficientes, exigindo mais buscas e estudos por 

parte do professor. 

O professor reflexivo é, portanto, pesquisador. Ele tem espírito livre, ativo, 

crítico, autônomo e criativo. É aquele que estuda, que constrói sua formação 

constantemente, no decorrer de sua atividade docente. Ele constrói e reconstrói 

conhecimentos, renovando sempre a sua prática.    

É importante lembrar que a reflexão parte da resolução de problemas 

cotidianos da sala de aula de cada professor, porém ela também pode se dar 

através de discussões e análises coletivas, onde os professores tenham 

oportunidade de trocar idéias sobre necessidades e problemas em comum. Por 

isso, dentro da escola... 

 

[...] tem que se criar um conjunto de condições, um conjunto de 
regras, um conjunto de lógicas de trabalho [...] a partir das quais – 
através da reflexão, através da troca de experiências, através da 
partilha  –  seja possível dar origem a uma atitude reflexiva da 
parte dos professores (NÓVOA, 2001, p.3). 
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Para que os professores reflitam coletivamente, é preciso que existam na 

escola momentos destinados a estudos e à reflexão, onde todos possam 

compartilhar problemáticas que são particulares, mas também de toda a escola. 

Nestes momentos, ―O professor aprende com as situações vivenciais de sala de 

aula. Fazendo estudo de casos. Estes se constituem em formação continuada, 

onde o professor aprende permanentemente‖ (Professora Aurora). 

As palavras da Professora Bela seguem a mesma lógica: ―Eu acho que 

dois pontos são fundamentais para a prática da docência: estudo e reflexão. E 

isso implica pesquisa e investigação‖. E a mesma professora ressalta:  

 

 
Todos os professores precisam de uma formação permanente em 
serviço, precisam se aperfeiçoar a toda hora, precisam estudar, 
precisam voltar para a faculdade, ou entrar na faculdade se ainda 
não têm formação superior. Eles precisam participar de cursos 
(Professora Bela). 

 

 

Assim, nesse movimento de ação e reflexão contínua, o professor vai 

construindo conhecimentos que vão compondo sua identidade profissional. O 

processo de constituição da identidade profissional é, assim, um processo de 

caráter social e histórico, como destacam Ramalho et al. (2004). Nesse sentido, os 

autores ainda orientam: ―A idéia de que os professores constroem sua profissão 

ao longo da vida, e da qual participam vários complexos fatores confere 

importância ao conceito de desenvolvimento profissional como um Projeto de 

Formação Continuada‖ (RAMALHO et al., 2004, p.66). 

Enquanto professor que estuda, pesquisa e se prepara permanentemente 

para lidar com a e na diversidade social presente em qualquer sala de aula, o 

docente precisa construir uma concepção de infância/criança real, destacando 

que essa construção é social e está em constante transformação. 

Ao longo da história, encontramos concepções de infância que percebiam a 

criança como um ser inacabado e desprovido de conhecimento, iniciando sua vida 

a partir de um vazio.  
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Assim, o que se esperava é que a criança ficasse ‗pronta para aprender‘, 

apresentando a chamada ―prontidão‖. A escola, por sua vez, deveria prepará-la 

com habilidades e conhecimentos necessários para as próximas fases mais 

importantes (economicamente) da vida, ou seja, as crianças seriam produtoras de 

conhecimento, identidade e cultura necessários num momento futuro.  

Vista sob este ângulo,  

 

 

[...] a infância é a base do progresso bem sucedido na vida 

posterior. É o início de uma jornada de realização, da 

incompletude da infância para a maturidade e para a condição 

humana plena da idade adulta do potencial, não-consumado para 

um recurso humano economicamente produtivo (DAHLBERG; 

MOSS; PENCE, 2003, p. 65).  

  

 

Assim, a criança é vista como inacabada, indefesa, carente, defasada, 

imatura, vazia de conhecimento, dependente e incapaz – como se não fizesse 

parte de um contexto social – até que chegando à fase adulta, superam-se todas 

as fragilidades. E os adultos, então, deveriam protegê-las, construindo ambientes 

em que elas tivessem segurança e proteção.  

Sabemos que as construções conceituais sobre a infância sempre 

determinaram o ―[...] modo como as instituições são organizadas e projetadas no 

tempo e no espaço e no tipo de significado que lhes atribuímos‖ (DAHLBERG; 

MOSS; PENCE, 2003 p.64), bem como, no trabalho pedagógico que os adultos 

propõem e realizam com as crianças nessas instituições.  

Refletindo, pois, a concepção de criança reprodutora de conhecimento, as 

primeiras instituições voltadas à infância, tinham caráter compensatório, 

objetivando suprir as ―privações e carências culturais‖ dos seus usuários. 

À medida que estudos, em várias vertentes teóricas – psicologia, 

antropologia, sociologia, dentre outras –, avançaram na direção do melhor 

entendimento sobre as especificidades e necessidades infantis, ajudaram a 

construir uma concepção mais crítica do que é ser criança, colocando em 

questionamento aquela visão desvalorizada da infância.  
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A consequência dessa construção é que, 

 

 
O questionamento e a busca de alternativas críticas têm 
significado, de um lado, o fortalecimento de uma visão das 
crianças como produtoras de cultura e produzidas na cultura: e de 
outro, tem subsidiado a concretização de tendências para a 
educação infantil que procuram valorizar o saber que as crianças 
trazem do seu meio sociocultural de origem (KRAMER, 2006, p. 
800). 

 

 

Por isso, podemos observar que, há pelo menos, vinte ou trinta anos, a 

criança e seus direitos têm sido temática de debates educacionais e de ações de 

movimentos sociais e políticas no Brasil.  

Como resultado desses debates, a Constituição Federal de 1988 

reconheceu o direito das crianças de seis anos à educação; o Estatuto da Criança 

e do Adolescente, divulgado em 1990, representou um avanço de grande 

extensão no que diz respeito ao cuidado, educação e proteção à criança e ao 

adolescente e o Plano Nacional de Educação (2001), no mesmo sentido, 

estabeleceu ações que procuram garantir educação obrigatória para as crianças a 

partir dos 6 anos.  

Hoje, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/LDB 9.394/96 

(BRASIL, 1996), bem como as medidas oficiais de antecipação e expansão do 

Ensino Fundamental, que são expressões claras da política educacional brasileira, 

quanto aos direitos das crianças de zero a seis anos, assim como de outras faixas 

etárias relativas à infância e à adolescência. 

Estas iniciativas práticas e políticas em direção ao respeito desses direitos 

refletem, na verdade, a mudança de concepções sobre criança e infância que têm 

levado ao melhor entendimento das necessidades próprias dessa fase da vida. 

 

 
Assim, ao mesmo tempo em que começaram a ter sua 
especificidade respeitada, as crianças passaram a ser 
consideradas – ao longo destes 30 anos – cidadãs, parte de sua 
classe, seu grupo, cultura. Assistência, saúde, educação passaram 
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a ser compreendidas como direito social de todas as crianças 
(KRAMER, 2006, p. 800).  

 

 

Uma visão mais crítica de criança e infância nos leva a considerar a 

inserção concreta da criança em um contexto social. E, consequentemente, como 

os contextos sociais são diversos, a criança, e os papéis por ela desempenhados 

variam igualmente, conforme a realidade social que se considera. 

Com o avanço das pesquisas, passamos a compreender ―[...] que as visões 

de infância são construídas social e historicamente. A inserção concreta da 

criança e seus papéis variam com as formas de organização da sociedade. Assim, 

a idéia de criança não existiu sempre da mesma maneira‖ (BRASIL, 2006, p. 14). 

Além dos documentos oficiais, estudiosos da temática esclarecem que, do 

mesmo modo que as demais fases do desenvolvimento humano,  

 

 
A infância é uma construção social, é sempre contextualizada em 
relação ao tempo, ao local e à cultura, variando segundo a classe, 
o gênero e outras condições socioeconômicas. Por isso, não há 
uma infancia natural nem universal, e nem uma criança natural ou 
universal, mas muitas infâncias e crianças (DAHLBERG; MOSS; 
PENCE, 2003, p.64). 

 

 

Assim, a infância, que nessa visão é uma fase tão importante quanto as 

outras etapas da vida, embora seja um fato biológico, só será entendida no 

contexto das determinações sociais que incidem sobre ela. Todavia, cumpre 

ressaltar que no âmbito desse paradigma, as crianças são reconhecidas como co-

produtoras de conhecimento, identidade e cultura. 

 Nesse sentido, a criança não é vista como um ser vazio; tendo ido ou não à 

escola, ela tem conhecimentos, tem voz – que deve ser ouvida e como parte da 

sociedade, na qual interage com outras pessoas, produz cultura, tem direitos e 

deveres que devem ser respeitados. 

E como nos lembram Dahlberg; Moss e Pence (2003 p.72), 
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Em vez de um vaso [...] esperando enriquecimento, desde o início 
da vida, a criança pequena é uma ―rica‖ criança, ativamente 
engajada com o mundo; ela nasceu equipada para aprender e não 
pede nem necessita permissão do adulto para começar a 
aprender. 
 

 

Aqui cabem algumas reflexões sobre a diversidade inerente à infância. 

De uma forma ou de outra, todas as crianças vivenciam sua infância. 

Evidentemente, cada uma tem esse momento marcado pelas suas condições 

materiais de existência. No Brasil, onde há uma grande diversidade e uma 

evidente desigualdade social, existem muitas infâncias.  

Basta lembrar que as crianças das classes sociais menos favorecidas nem 

sempre têm a oportunidade de vivenciar sua infância plenamente, visto que, 

muitas vezes, entre uma brincadeira e outra, entre o horário da escola e a hora da 

alimentação, são submetidas precocemente a responsabilidades que vão além de 

suas possibilidades físicas e psicológicas, como ajudar a seus pais nos afazeres 

domésticos, cuidar dos irmãos, dentre outras formas degradantes de trabalho13.  

Por outro lado, algumas crianças das classes favorecidas, tem todas as 

suas vontades realizadas por pais que, sem tempo para os filhos, tentam, dessa 

forma, compensar sua ausência; e/ou, por vezes, dividem seu tempo entre 

inúmeras responsabilidades – escola, estudo de idiomas, de música, práticas de 

esportes – que acabam por sobrecarregá-las e adultificá-las. 

Como podemos perceber,  

 

 
[...] É preciso conhecer as representações de infância e considerar 
as crianças concretas, localizá-las nas relações sociais etc, 
reconhecê-las como produtoras da história. Desse ponto de vista, 
torna-se difícil afirmar que uma criança teve ou não infância. Seria 
melhor perguntar como é, ou como foi, sua infância (KUHLMANN 
JÚNIOR, 1998, p. 31).  

                                                           
13

 Cerca de 2,8 milhões de crianças entre 7 e 14 anos estão trabalhando e 800 mil dessas crianças 
exercem formas degradantes de trabalho (BRASIL, 2004, p. 8). 
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Sobre a importância de o professor estar atento ao contexto sócio-histórico 

em que desenvolve sua prática, e adaptá-la às necessidades de cada momento, a 

Professora Bela destaca: 

 

 
Tem professor que diz que tem 25 anos de prática e sabe tudo, se 
ele estiver ajustando o que ele sabe à realidade, realmente, ele 
sabe muita coisa de sala de aula. Agora, se ele cristalizou e 
trabalha como há 25 anos, ele não sabe mais é de nada. Ele 
perdeu o que aprendeu. Porque cada sala é uma sala, cada dia é 
um dia e aquela criança que se comporta de uma forma hoje... 
Tem dias que chega com o comportamento diferente... 

 

 

Desse modo, aliado à concepção de infância enquanto construção social, o 

professor precisa saber trabalhar na perspectiva da criança real, que não é a 

criança idealizada, perfeita, sem problemas familiares, sempre feliz, que não sofre 

com as demandas sociais, mormente do seu contexto mais próximo. A criança real 

é aquela criança que está ali, que traz as características e as necessidades 

específicas de sua condição material de vida, considerando, pois, de cada uma – 

a sua individualidade e a sua inserção social – e, no âmbito dessas dimensões – 

as diferenças entre as crianças – é assim que pensam as professoras de nossa 

pesquisa. 

Considerando a perspectiva de criança real, fomos buscar em Campelo 

(1998) mais esclarecimentos que podem nortear a relação professor/aluno.  

Assim, se pronuncia a autora:  

 

[...] Coordenar a ―dodiscência‖ mediatizada pelo mundo requer do 

professor uma ‗visão de criança real, concreta e não ideal‘; 

significa compreender de que modo se organiza e funciona esse 

real, e como nele se inserem as crianças com quem trabalhamos - 

que são parte e produto dessa totalidade social (CAMPELO, 

1998, p.157).  

 

 

E a Professora Yasmin faz sua análise a respeito do trabalho docente que 

(des)considera o aluno real:  
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Eu acho que o professor, no dia-a-dia da sala de aula, vem com 
uma idéia muito deturpada, é como se chegasse à escola e tivesse 
vendo os meninos como uns bichinhos, uns animaizinhos, muitos 
têm pena... Porque é pobre... Mas eu acho que eles precisavam 
muito conhecer a escola, conhecer um pouco a vida das crianças, 
sair um pouco da teoria da academia. Precisariam descer um 
pouco até essa realidade...14 

 
 

A Professora Yasmin acrescenta ainda: 

 

 
A sala de aula não é tão harmoniosa. Então, eu acho que o 
professor precisaria aprender, tanto na formação continuada 
quanto na acadêmica, situações vivenciais de sala de aula. 
Compreendê-la como um ecossistema dentro do qual estão muitas 
outras questões sociais. Porque muitas vezes, a gente vê que o 
professor tem aquela teoria, isso e aquilo outro, mas trabalha com 
alunos ideais. Não são alunos reais. Não é aquele aluno que grita 
dentro do seu ouvido, que desrespeita o colega o tempo todo, que 
você precisa está construindo regras de convivência o tempo todo, 

trabalhando respeito. 
 

 

Ainda sobre as expectativas idealizadas pelos professores em relação aos 

alunos, que são reais e se diferenciam sócio-historicamente, a Professora Bela 

também nos alerta: 

 

 
Se o professor acha que vai receber o aluno de 6 anos, um 
geniozinho que não conversa sobre sexo, sobre violência, ele vai 
enfrentar uma dificuldade muito grande, achando que são aquelas 
criancinhas dóceis. Muitas vezes, não é esta criança. Ela tem a 
influência da mídia, mas também não é só isso, tem trazido muita 
violência do próprio lar. E elas retratam isso dentro das salas de 
aula. Então, isso interfere nas suas relações. O professor precisa 
trazer todos aqueles conceitos, aquelas competências, aquelas 
habilidades para administrar a realidade da sala de aula. Eu saí da 
sala de aula há 5 anos, eu não tinha sala de aula, estava só na 

                                                           
14

 Na nossa visão, a questão não é ―sair da teoria da academia e descer até a realidade da sala de 
aula‖. As teorias são ―lentes‖ através das quais podemos ―ler‖ a realidade, de forma equivocada ou 
não, pois há teorias e teorias. Desse modo, há quadros teóricos que nos ajudam a desvendar esse 
real, compreendê-lo melhor, agir sobre ele, transformando a si e a nós mesmos.  
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coordenação. Esse ano eu voltei pra sala de aula e encontrei uma 
diferença muito grande. 

 

 

Ainda no âmbito da discussão acerca da criança real, temos que 

considerar que algumas crianças chegam ao 1° Ano do ensino fundamental com 

uma experiência escolar prévia, pois já frequentaram creches ou pré-escolas, 

enquanto outras crianças terão suas primeiras vivências escolares já no ensino 

fundamental. Cuberes (1997, p. 39) vem enriquecer essa discussão, alertando que 

algumas crianças... 

 

 
[...] terão tido uma infância repleta de afetos, de brincadeiras livres, 
de estímulos familiares, mas também aparecerão outras que 
quase não falam que não podem resolver problemas simples, que 
não estão habituadas aos ritmos e desafios institucionais.  

 

 

A autora ainda acrescenta: 

 

 
Precisamos detectar tudo isso logo no início. Só assim poderemos 
programar o caminho para que todas as crianças, com suas 
semelhanças e diferenças, possam aproximar-se aos êxitos 
previsíveis. É importante notar que em certos casos o esperado 
pode superar demasiadamente o esperável. Aí é que se corre o 
risco de rotular as crianças, quando elas se desviam do pré-

estabelecido, da norma (CUBERES, 1997, p. 39).    
 

 

Torna-se, pois, imprescindível que o professor se atenha à história de 

cada criança, entendendo suas dificuldades, necessidades e as expectativas da 

criança em relação ao ―mundo‖ novo que é a escola, o que poderá orientá-lo no 

desenvolvimento de ações diferenciadas e coerentes.  

Além das singularidades marcadas pela condição social da criança, as 

professoras afirmam que é necessário compreender que a criança, ainda em 

processo de desenvolvimento, apresenta necessidades que são específicas de 
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cada idade. É o que ressalta a Professora Aurora: ―O professor tem que dar 

atenção específica para cada criança, porque cada criança é um ser único, além 

de saber como a criança adquire conhecimento‖.  

E acrescenta: 

 

 

Existem as especificidades da idade, os interesses da idade – 

os interesses de uma criança de 4 anos são completamente 

diferentes dos interesses de uma criança de 6 anos, né? Até pela 

experiência de vida da de 06 anos que já é adiantada em 

relação à criança de 4 anos. As crianças de 6 anos têm um 

vocabulário um pouco menos desenvolvido que as de 7-8 anos. 

Algumas delas ainda têm medo de chegar à escola. Eu acho que, 

de modo geral, o professor deve trabalhar no sentido de conhecer 

um pouco de como se dá o desenvolvimento da criança. É preciso 

que ele realmente se aproprie disso! (Professora Aurora). (Grifo 

nosso). 

 

 

Para a compreensão do desenvolvimento das crianças, as professoras 

destacam os estudos de Jean Piaget que entende esse desenvolvimento... 

 

 

[...] como sendo um processo de equilibrações sucessivas. 

Entretanto, esse processo, embora contínuo, é caracterizado por 

diversas fases, ou etapas, ou períodos. Cada etapa define um 

certo momento de desenvolvimento ao longo do qual a criança 

constrói certas estruturas cognitivas (DAVIS; OLIVEIRA, 1990, p. 

39).  

 

 

Uma forma de conhecer melhor a infância e acreditar nas possibilidades 

da criança como sujeito crítico da história que produz, é ―[...] Imbuir-se desse olhar 

infantil crítico, que vira as coisas pelo avesso, que desmonta brinquedos, 

desmancha construções, dá volta à costura do mundo, é aprender com as 

crianças e não se deixar infantilizar‖ (BRASIL, 2006, p.17). Desse modo, ao 

mesmo tempo em que o professor deve aproximar seu olhar da criança, ele, 

enquanto adulto, é o responsável por ensinar valores e princípios através, 
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sobretudo, do testemunho, de sua prática educativa. Assim embasado, o docente 

compreenderá melhor o jeito particular dessa criança real, reconhecerá com mais 

segurança as suas necessidades, desenvolvendo, com mais coerência, a 

atividade docente.  

Portanto, além de uma concepção de criança enquanto sujeito social, as 

professoras afirmam que para um trabalho que perspective a alfabetização 

respeitosa da criança recém-ingressa no ensino fundamental, é importante 

entender como se dá o desenvolvimento e aprendizagem da criança, como ela 

se apropria dos conhecimentos e os reelabora. Nessa construção de 

conhecimentos, ―[...] o professor é aquele que pode ajudar; é aquele que vai 

orientar a criança; não só aquele que vai dizer o que eles devem aprender, mas 

aquele que vai ver o que ela já sabe e, a partir do que ela sabe, mediar o que ela 

deve construir‖ (Professora Cinderela). 

 Percebemos que, mesmo não explicitando diretamente os elementos 

constituintes da abordagem da zona de desenvolvimento proximal – nível de 

desenvolvimento real e nível de desenvolvimento potencial – (VYGOTSKY, 1984), 

a Professora compreende a importância desses conceitos para a realização de 

uma mediação significativa e pertinente que promova o desenvolvimento real do 

seu aluno concreto.  

É o que podemos observar na fala da Professora Yasmin, quando destaca: 

  

 
Eu nem posso propor uma atividade num nível lá em cima, mas eu 
também não posso elaborar uma atividade muito elementar que a 
criança resolva facilmente. Eu devo propor atividades desafiadoras 
que instiguem meu aluno a pensar. Porque se eu der uma 
atividade pronta demais, ela não vai fazer a criança avançar. 
 

 

E completa: 

 

 
À medida que eu vou vendo que o aluno já avançou, por que eu 
vou ficar dando só a mesma coisa? A gente tem que estar atento o 
tempo todo para isso, para não chegar num momento em que 
aquilo ali não provoca mais interesse, nem desafia o aluno. Não 
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vai ter sentido. Tenho que trazer atividades desafiadoras 
(Professora Yasmin). 

 

 

Igualmente antenada com a perspectiva vygotskyana da atenção que o 

professor deve ter em promover interações significativas potencializando a Zona 

de Desenvolvimento Proximal dos alunos, a Professora Cinderela orienta:  

 
 
O professor deve promover a interação. Procurar agrupar aquele 
aluno que está com mais dificuldade com aquele que está num 
nível mais elevado, porque acontece uma troca, um ajuda ao 
outro, e isso é muito importante, facilita a aprendizagem.  

 

 

Como se estivesse dialogando com as professoras da nossa pesquisa, 

Cuberes (1997, p. 49) explica:  

 

 
Isto quer dizer que meninos e meninas desenvolvem-se ao 
interagir com seus colegas, entre os quais existem alguns mais 
maduros do que eles, e com adultos, um dos quais, a professora, 
caracteriza-se por apresentar-lhes constantes desafios, para cuja 
resolução lhes oferecerá a ajuda necessária. Quando estes 
processos tiverem sido interiorizados pela criança, começarão a 
fazer parte de sua competência pessoal, facilitando-lhe uma ação 
autônoma. 

 

 

Compreender como as crianças constroem conhecimentos/conceitos é 

imprescindível ao trabalho do professor. Nessa perspectiva, ―[...] O conhecimento 

não se constitui em cópia da realidade, mas sim, fruto de um intenso trabalho de 

criação, significação e re-significação‖ (BRASIL, 1998a, p.22). 

A re-significação traz implícito o conceito de adaptação proposto por Piaget 

(bastante citado pelas Professoras), com seus esquemas complementares de 

assimilação e acomodação. Desse modo, é importante que o professor considere 

os conhecimentos prévios da criança, pois é a partir deles que ela vai assimilar o 

objeto de conhecimento, transformando-o; a assimilação vai ser complementada 
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pela acomodação desse objeto que vai transformar a criança – nesse caso, sujeito 

do conhecimento. É aí que vai acontecer a re-significação, ou reconstrução do 

conhecimento. 

Em concordância com esse pensamento, a Professora Aurora afirma: ―Para 

propor uma intervenção adequada pro meu aluno, devo entender as necessidades 

educativas de cada criança‖, se referindo aos estágios de desenvolvimento infantil, 

propostos por Piaget, bem como aos níveis de conceptualização da escrita, por 

que passam os alfabetizandos, segundo a psicogênese da língua escrita 

(FERREIRO, 1995). 

A Professora Bela concorda com as palavras da Professora Aurora, quando 

diz: 

 

 
Preciso saber como é que as crianças aprendem. Aí passa por 
estudar as fases de desenvolvimento da criança, passa pela 
psicogênese. Saber o que é que faz criança aprender. O que é que 
criança gosta de fazer? Qual o desejo dela para ela está ali, para 
ela poder desenvolver essa leitura, essa escrita? 

 

 

Essa necessidade de compreender o processo de apropriação da língua 

escrita pela criança se reflete também na fala da Professora Cinderela... 

 

 
Eu vou analisar com o aluno o que ele sabe e o que ele não sabe. 
O que é que você acha que aconteceu? O que você acha que 
poderia fazer aqui? Diante dos fatos, me pergunto: Que atividade 
poderia propor a esse aluno que ainda está com instabilidade na 
escrita... Que está tendo essa dificuldade de se apropriar desse 
jogo de qualidade e quantidade... Que ainda não diferencia letra de 
número... E ainda está lendo a figura e não as letras? O que é que 
a gente poderia fazer? Eu jogo muito com ele, questiono. Eu jogo 
para ir colocando toda essa teoria em prática. 
 

 

Com essas e outras considerações das professoras, fica evidente que, 

embora em alguns momentos algumas falas evidenciem a compreensão de uma 

suposta dicotomia entre teoria e prática, em outros momentos, podemos constatar 
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uma certa solidez na sua formação, com provas de que enriquecem sua prática 

docente apoiadas na teoria, ratificando-a e fortalecendo mutuamente a relação 

teoria e prática. Assim, cada vez mais, elas vão imprimindo uma maior qualidade 

ao seu fazer pedagógico.  

Outro saber docente transversal a uma prática respeitosa para alfabetizar a 

criança de seis anos no ensino fundamental diz respeito à clareza que deve ter o 

professor acerca dos limites entre autoridade e liberdade  

Atualmente, observamos por parte de alguns adultos, uma preocupação 

para que as crianças sejam preparadas, desde muito cedo, para gerirem suas 

próprias decisões individuais e coletivas de forma crítica, consciente e 

responsável. Dahlberg (2003, p.79) explica que esta realidade ―[...] impõe 

exigências cada vez maiores às crianças de formarem e moldarem seu próprio 

entendimento do mundo, do conhecimento, assim como da identidade e do estilo 

de vida‖. 

 Preocupa-nos que o discurso de ‗criança como sujeito de direito‘ que tem 

autonomia suficiente para realizar suas escolhas, por vezes, seja deturpado. Há 

um reconhecimento da criança enquanto sujeito social, produtor de conhecimento, 

ativo, que precisa ser valorizado e respeitado, mas isso, muitas vezes, acaba por 

fazer os adultos supervalorizarem o papel e o lugar social da criança e esquecer o 

seu próprio papel.  

O que resulta dessa inversão de lugares é que, 

 
 
Desocupando seu lugar, os adultos ora tratam a criança como 
companheira em situações nas quais ela não tem a menor 
condição de sê-lo, ora não assumem o papel de adultos em 
situações nas quais as crianças precisam aprender condutas, 
práticas e valores que só irão adquirir se forem iniciadas pelo 
adulto (BRASIL, 2006, p.19). 

 

Nesta confusão de papéis, pais e professores ainda são os responsáveis 

por fazerem com que as crianças compreendam uma série de valores, normas, 

regras constituídas socialmente, e que são indispensáveis para a garantia da 

ordem e do respeito nas relações sociais.   
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Como lembra Nóvoa (2001, p. 4), muitas vezes,  

 

Os pais não são autoritários15, ou não conseguem assegurar a 
autoridade, pois se pede ainda mais autoridade para a escola. Os 
pais não conseguem assegurar a disciplina, pede-se ainda mais 
disciplina à escola. 

 

Dessa forma, recai, ainda mais, sobre o professor o papel de, além de 

mediar os conhecimentos, ensinar valores e manter a disciplina dos alunos. 

Nessa incumbência, a maior dificuldade do professor, segundo a Professora Bela 

é ―conter o seu autoritarismo‖, procurando construir uma clareza sobre os limites 

entre autoridade e liberdade – o que é fundamental na prática docente que ora 

discutimos.  

A autoridade provém do papel social do professor, da relação hierárquica 

que se estabelece em que fica a cargo dele dar ―bom‖ andamento ao processo de 

ensino-aprendizagem e, ainda, manter a ordem e a disciplina em sala de aula. 

Contudo, para que isto aconteça, existem duas formas de exercer a autoridade 

docente: uma autoritária e outra democrática.  

A forma autoritária é exercida através da coerção; o professor reprime e 

pune, gerando indivíduos submissos, conformistas e obedientes. Já a forma 

democrática dá oportunidade aos indivíduos de exercerem e assumirem suas 

decisões, resguardando os limites do bem estar das relações sociais.  

Em relação ao papel do professor, não se trata nem de ser autoritário, não 

ouvindo nem respeitando seus alunos e suas opiniões, nem deixar a criança à 

própria sorte, porque liberdade não quer dizer licenciosidade, nem descaso, quer 

dizer cobrar deveres, respeitar direitos e ensinar valores. Assim, para ―[...] ser-se, 

funcionalmente, autoridade, se necessita de estar sendo com as liberdades e não 

contra elas― (FREIRE, 1985, p. 39), portanto, sem autoritarismo. 

O grande desafio do professor é ajudar a formar futuros cidadãos 

autônomos, colaborativos e críticos, destacando-se que esse processo formativo 

não é possível através de monólogos expositivos; uma formação com esses 

                                                           
15

 Paulo Freire (1996) nos lembra que pais e professores devem exercer a sua autoridade, o que 
não implica que o façam de modo autoritário. 
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objetivos deve acontecer através de diálogo, troca de idéias, autocrítica e 

capacidade de ouvir a si e ao outro.  

Porém, tudo isso só é possível num ambiente humano de compreensão e 

aceitação, o que ―[...] não equivale, não pode equivaler, à permissiva perda de 

autoridade do professor e da escola, antes pelo contrário. Ter o sentido de 

liberdade e reconhecer os limites dessa mesma liberdade evidencia um espírito 

crítico e uma responsabilidade social‖ (ALARCÃO, 2007, p. 32).  

Assim, autoridade e respeito ao professor são construídos à medida que 

ele respeita o seu aluno, pois a posição ―[...] indiscutivelmente correta, é a do 

democrata, coerente com o seu sonho solidário e igualitário, para quem não é 

possível autoridade sem liberdade e esta sem aquela‖ (FREIRE, 2004, p. 108). 

Além dos aspectos até agora aqui mencionados, o professor precisa 

entender também que, dando-se o desenvolvimento em um processo contínuo, 

aprende constantemente com as experiências e as relações sociais cotidianas, ou 

seja, a criança não pede permissão para aprender e nem interrompe sua 

aprendizagem quando muda de um nível de ensino para outro (CUBERES, 1997). 

Dessa forma, a passagem das crianças da Educação Infantil (EI) para o 

Ensino Fundamental (EF) deve correr de forma articulada para garantir a 

continuidade da aprendizagem.  

Nesse sentido, Kramer (2006, p.810) esclarece: 

 

 
[...] Embora Educação Infantil e Ensino Fundamental sejam 
frequentemente separados, do ponto de vista da criança não há 
fragmentação. Os adultos e as instituições é que muitas vezes 
opõem Educação Infantil e Ensino Fundamental, deixando de fora 
o que seria capaz de articulá-los: a experiência com a cultura.  

 
   

  Essa desarticulação entre os dois níveis de ensino reflete, muitas vezes, 

super valorização do Ensino Fundamental em detrimento da Educação Infantil. 

Onde existe uma inclinação a relacionar a escola infantil ao caráter criativo e a 

escola do ensino fundamental à sua proverbial dedicação ao intelectual 

(CUBERES, 1997). 
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  Cuberes (1997, p. 52) alerta que, 

 

 
Caímos facilmente na ilusão de estar diante de uma antinomia, em 
uma situação na qual devemos escolher um ou outro caminho que 
aparece como oposto ao primeiro. Nas primeiras etapas da 
educação também se apresentam essas disjunções que, na 
verdade, não passam de conjunções. Não se trata disto ou 
daquilo. É isto e aquilo.   

 

 

    Sobre as relações educação infantil/ensino fundamental, a Professora 

Yasmin destaca: 

 

As crianças estão iniciando muito novas o ensino fundamental. 
Então, entre a educação infantil e o ensino fundamental as 
diferenças devem ser poucas. Acho que elas podem até ocorrer, 
mas não pode ser de forma assim violenta, do tipo: o que se faz na 
educação infantil, no ensino fundamental não pode fazer! Assim, a 
gente cria barreiras e não dá continuidade ao processo. 

 

 

A Professora Cinderela afirma que, pelo pretenso formalismo do EF ―[...] a 

escola desta etapa parece ―pegar‖ a criança como se fosse um adulto pequeno‖. 

Mas, é preciso entender que na passagem da EI para o EF ―[...] os meninos e as 

meninas continuarão sendo os mesmos [...], por isso, é necessário evitar ou aliviar 

o seu sentimento de ruptura‖ (CUBERES, 1997, p.24). 

Com propriedade, a Professora Aurora esclarece: 

 

 
[...] a gente não pode, em momento algum, negar a fase que a 
criança está vivendo em função do que se estabeleceu para uma 
prática de escola de ensino fundamental. A nossa prática deve ter 
como referência as necessidades da criança daquela faixa etária. 

 

 

Complementando as palavras da colega, a Professora Bela explica: 
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As crianças não mudam de personalidade só porque mudaram de 
nível, elas continuam crianças. O que aprendeu lá vai servir para 
ela e vai ser uma aprendizagem continuada. Então, as mudanças 
devem ir ocorrendo, mas em relação só à sistematização que 
também acontece na educação infantil. Acho que não deve ter 
muita mudança não, a responsabilidade é a mesma. 

 

 

Mas, para diminuir a distância entre EI e EF é necessária a compreensão, 

por parte do professor, destes níveis de ensino como etapas distintas, mas 

contínuas, da educação de crianças.  

A construção desta compreensão implica reconhecer que o Ensino Infantil e 

o Ensino Fundamental guardam suas especificidades. Do ponto de vista 

organizacional, eles são níveis separados; do ponto de vista pedagógico, são 

indissociáveis. Ambos envolvem: conhecimentos, afetos, saberes, valores, 

cuidado, atenção, seriedade e riso; em ambos, o objetivo é atuar com liberdade 

para assegurar a apropriação e a construção de conhecimentos por todos; os dois 

têm o desafio de pensar a creche, a pré-escola e a escola como instâncias de 

formação cultural e ver as crianças como sujeitos de cultura e história, sujeitos 

sociais (BRASIL, 2006). 

Essa evidente ligação entre educação infantil e ensino fundamental exige 

diálogo entre as instituições que oferecem esses níveis.  
O trabalho docente no 1° Ano do EF requer que o professor entenda que, 

embora este nível de ensino seja considerado mais formal, enquanto etapa da 

educação de crianças, ele exige do docente o entendimento das funções da 

educação de criança, quais sejam: educar, cuidar e brincar. Sendo o 

cuidar/educar, funções complementares e indissociáveis da educação de crianças 

menores (BRASIL, 1998a). 

Nessa perspectiva, vejamos o que nos diz a Professora Bela: 

 

 

A maior responsabilidade no 1º Ano do Ensino Fundamental é 

conseguir aliar o conhecimento sobre educar ao cuidar, ao 

mesmo tempo em que eu educo, eu também cuido, porque a 

idade da criança e o nível de ensino exigem isso de mim. Isso é 



 

130 

uma responsabilidade dobrada e grandiosa! Então, é uma 

responsabilidade, repito: é essa especificidade desse nível! É a 

questão do educar com o cuidar!  

 

 

A Professora Aurora demonstra compartilhar dessa mesma compreensão, 

quando fala:  

 

Mesmo no primeiro ano, o professor que tenha uma noção de 
desenvolvimento infantil, que tenha percepção de que trabalha 
com crianças menores, saber que tem que cuidar. Saber que tem 
que brincar, cuidar e desenvolver outras linguagens que a criança 
precisa para o seu desenvolvimento.  

 

 

Na perspectiva do exercício docente que vise o desenvolvimento das 

crianças através das funções de cuidar/educar, objetivando também a 

alfabetização, a Professora Aurora expressa sua visão sobre a responsabilidade 

do professor no 1º Ano:  

 

 

[...] eu vejo que, além de ser alfabetizadora, de ser educadora, 

eu sou também uma pessoa que está orientando a formação de 

crianças em relação a valores, a comportamentos, formação de 

atitudes, a orientação das primeiras experiências de vida escolar 

que eles estão tendo. Ajudando a conhecer melhor o mundo. Aí 

entra o cuidar e também o educar (Grifo nosso). 

 

 

Pelo importante papel da brincadeira na aprendizagem e no 

desenvolvimento das crianças, a Professora Bela afirma que “O primeiro ano do 

ensino fundamental deve ser pensado a partir de três pilares: educar, brincar 

e cuidar”. 

Como não poderia ser diferente, em se tratando principalmente de crianças 

de seis anos, um aspecto que saltou da fala das professoras foi a importância do 

lúdico, no 1º Ano, através das brincadeiras. Nesse ponto, as professoras 
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enfatizam a necessidade de o professor compreender esses momentos como 

fundamentais, ―[...], pois é a partir da brincadeira, que a criança vai criando suas 

noções sobre limites, sobre os conhecimentos básicos, e vai se familiarizando com 

o mundo em que está inserida‖ (Professora Yasmin). 

Mas, o que observamos, na verdade, é que, à medida que avançam os 

níveis escolares, os tempos e os espaços destinados à brincadeira vão sendo 

minimizados e as crianças vão progressivamente ―deixando de ser crianças‖ para 

serem, apenas, alunos. E isso acontece porque a brincadeira passa a ser ―[...] 

considerada irrelevante ou de pouco valor do ponto de vista da educação formal‖ 

(BRASIL, 2006, p.34). 

Essa desvalorização gradativa da atividade lúdica parece ter uma ligação 

com aquilo que Cuberes (1997, p.21) chama de concepção utilitária da educação, 

segundo a qual,  

 

[...] o homem a serviço do trabalho, da produção e do sistema. 
Consequentemente, o processo educativo afasta-se da pessoa, 
aumentando a tendência formatizadora. Os ciclos e níveis 
tradicionais se enrijecem e exigem, com mais vigor do que nunca, 
mecanismos eficientes de articulação. 

 

   

Em vista dos horários e conteúdos rigidamente estabelecidos para a 

educação mais formal, como é o caso do EF, acaba-se por não encontrar nesses 

horários e conteúdos, espaço para o lúdico, por ser considerado tempo perdido, 

refletindo a idéia de que ―[...] a brincadeira é uma atividade oposta ao trabalho, 

sendo por isso menos importante, uma vez que não se vincula ao mundo 

produtivo, não gera resultado‖ (BRASIL, 2006, p.35). 

Todavia, a brincadeira se configura como fonte dos processos de 

desenvolvimento e aprendizagem.  A imaginação constitutiva do brincar, enquanto 

parte de um processo psicológico, dá oportunidade aos sujeitos de se 

desprenderem das restrições impostas pelo contexto imediato, transformando-o. 

Nesse sentido, o brincar possibilita... 
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[...] aprender a olhar as coisas de outra maneira, atribuindo-lhes 
novos significados, a estabelecer novas relações entre os objetos 
físicos e sociais, a coordenar as ações individuais com as dos 
parceiros, a argumentar e a negociar, a organizar novas realidades 
a partir de planos imaginados, a regular as ações individuais e 
coletivas a partir de idéias e regras de universos simbólicos – e o 
processo de constituição de conhecimentos pelas crianças 
(BRASIL, 2006, p.38). 

 

 

Por esta relação entre imaginação e aprendizagem, as professoras 

destacam que no 1º Ano, todo professor deve reservar espaços para a 

„brincadeira de faz de conta‟, pois através dela a criança tem a possibilidade de, 

progressivamente, dominar a linguagem simbólica, através da qual ela pode se 

apropriar da realidade, construindo seus conhecimentos. Lembram ainda que a 

criança, através da brincadeira, interage com outras crianças, revive experiências 

e interioriza conceitos e valores socialmente compartilhados (Professoras 

Cinderela e Bela). 

Desse modo, o papel do professor também pode ser proporcionar 

brincadeiras com finalidades didáticas que objetivem aprendizagens bem 

definidas, para que dessa maneira, a brincadeira não seja apenas uma forma de 

passar o tempo e entreter as crianças, sem que haja uma finalidade pedagógica 

aparente.  

 

 

[...] Nessa perspectiva, não se deve confundir situações nas quais 

se objetivam determinadas aprendizagens relativas a conceitos, 

procedimentos ou atitudes explícitas com aquelas nas quais os 

conhecimentos são experimentados de uma maneira espontânea 

e destituída de objetivos imediatos pelas crianças (BRASIL, 

1998a, p. 29).   

   

 

Por isso, considerando o trabalho com as crianças de seis anos, o docente 

do primeiro ano deve estar atento para ―[...] que exista equilíbrio entre uma 

atividade que exija mais concentração, e outra que seja mais voltada para o 

brincar, garantindo assim, atividades mais lúdicas (brincadeiras, contação de 
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história, faz de conta, música, desenho) através das quais as crianças se 

apropriam e internalizam o mundo ao seu redor, de uma forma muito mais 

prazerosa‖ (Professora Aurora).   

Longas atividades de cópias não têm sentido nem rendem - com crianças 

grandes e, muito menos, com crianças pequenas. Como estamos sempre 

ressaltando, a criança de seis anos que antes estava na Educação Infantil e hoje é 

atendida pelo ensino fundamental – ainda é a mesma, ou seja, seus limites e suas 

possibilidades são próprios de sua faixa etária, mas também da sua condição de 

‗ser criança‘.  

Assim, o professor deve compreender que é importante ter respeito aos 

limites e possibilidades de infância/criança real. 

Não adianta querer adultificá-la só porque entrou em um nível mais formal 

de educação; assim, deve ficar claro que os direitos da criança – na educação 

infantil ou no ensino fundamental – devem ser assegurados e respeitados, quais 

sejam: direito à brincadeira, a um ambiente aconchegante e seguro, à atenção 

individualizada, à proteção e afeto (BRASIL, 1997). 

Conciliar esses aspectos é, sem dúvidas, fundamental para favorecer o 

desenvolvimento das crianças; além de pautar a sua prática no cuidar, no educar 

e no brincar, o professor necessita ainda criar um clima acolhedor na escola, para 

que a criança se sinta confortável, feliz e integrada ao seu grupo, porque ―Depois 

que você tem uma criança segura e acolhida, a aprendizagem flui‖ (Professora 

Cinderela).  

Ao passar de um nível de ensino para outro, a criança que estava inserida 

na lógica de funcionamento da Educação Infantil, inevitavelmente, se depara com 

uma nova realidade, e o professor, nesse contexto, se tornará um importante elo 

de satisfação ou frustração das expectativas da criança no novo nível de ensino 

que passará a frequentar. As professoras ouvidas têm clareza de que, é do 

docente, o papel decisivo ―[...] não só na organização e disposição dos recursos, 

mas também na distribuição do tempo, na forma de mediar as relações, de se 

relacionar com as crianças e de instigá-las na busca do conhecimento‖ (BRASIL, 

2006, p. 67). 
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É responsabilidade do professor ainda, o planejamento de sua ação diária, 

considerando que ―A rotina representa, também, a estrutura sobre a qual será 

organizado o tempo didático, ou seja, o tempo de trabalho educativo realizado 

com as crianças‖ (BRASIL, 1998a, p. 54). 

A rotina se dá a partir de um planejamento prévio sobre a sequência de 

atividades propostas; é preciso que o professor saiba estruturar o espaço e o 

tempo, para que as atividades sejam realmente significativas para as crianças, na 

medida em que possibilitem suas aprendizagens e as tornem mais felizes. 

As nossas professoras observam que a rotina de uma criança da Educação 

Infantil é diferente da rotina da criança do Ensino Fundamental. E isso se deve 

também ao fato de existirem normas legais específicas para cada um desses 

níveis de ensino, com mais cobranças e exigências para as crianças do ensino 

fundamental. 

Assim, vejamos:  

 

 
As rotinas de Educação Infantil e Ensino Fundamental se 
apresentam diferentes, até pelas exigências impostas a cada nível 
de ensino. Para a criança da Educação Infantil, é reservado mais 
tempo para brincar, e menos atividades mais formais de raciocínio, 
de um pensamento mais elaborado, e você sempre está 
alternando essas atividades com atividades lúdicas. Até pela idade 
das crianças. Já com as crianças do Ensino Fundamental, parece 
que você vai ter que aumentar as atividades de leitura e escrita, 
propriamente ditas, e diminuir as atividades lúdicas. E essa 
diferença se amplia, ainda mais, à medida que os alunos vão 
crescendo (Professora Cinderela). 

 

 

No Ensino Fundamental, as crianças contam com intervalos menores, 

refletindo a tendência – apontada pela Professora Cinderela – de diminuir o tempo 

destinado à brincadeira, e o aumento do tempo destinado às atividades formais. 

Outra diferença apontada em relação à rotina é que ―[...] no Ensino Fundamental, 

temos um horário de cinco horas e meia de aula, quando na educação infantil, 

temos cinco horas de atividades, é um horário menor‖ (Professora Bela). 
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Nessa perspectiva, mesmo considerando as exigências traçadas para o EF, 

a promoção de uma rotina no 1º ano pode se assemelhar à rotina de EI, também 

no sentido de diminuir a sensação de ruptura entre os dois níveis de ensino, onde 

deverão estar definidas as atividades que se desenvolverão na jornada diária das 

crianças e dos adultos, desde a hora da chegada, as brincadeiras, a hora do 

repouso, a hora da roda e das histórias, a hora da alimentação, considerando, 

logicamente, as especificidades estabelecidas para cada nível.  

Sobre a rotina do EF, assim, opina a Professora Yasmin: 

 
 
Eu acho que deve ter mais momentos de jogos, intervalos maiores 
para as crianças de seis anos, e atividades fora de sala de aula, 
que são extremamente prazerosas para elas. Tem que ter o 
parque e outras atividades - de que a criança gosta: banho de 
mangueira, banho de grude, pintura. Tem que ter isso - o lúdico 
(Professora Yasmin).  
 

 

Para a Professora Yasmin, um dia de trabalho no 1º ano do ensino 

fundamental -―É mais proveitoso, quando a criança se integra a essa rotina, ou 

seja, quando as crianças participam de forma ativa e produtiva de todos os 

momentos propostos‖.  

A rotina se configura, assim, como a sequenciação temporal de atividades 

planejadas a partir das necessidades educativas das crianças.  

A Professora Cinderela entende a rotina como:  

 

[...] uma questão de organização, mesmo, do trabalho; uma rotina 
própria para a idade deve ter a preocupação com as questões 
lúdicas, com a formação de conceitos, com a musicalidade, com 
as interações com objetos diversos, com brinquedos. 

 

As professoras também se referiram aos conhecimentos e noções que 

devem ajudar as crianças a desenvolverem; dentre estes conceitos, os mais 

enfatizados foram os de tempo e espaço. Nesse sentido, afirmam que a rotina 

planejada para o cotidiano escolar ajuda na construção conceitual de espaço e 

tempo, pelas crianças, uma vez que, 
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A idéia central é que as atividades planejadas diariamente devem 
contar com a participação ativa das crianças, garantindo às 
mesmas a construção das noções de tempo e de espaço, 
possibilitando-lhes a compreensão do modo como as situações 
sociais são organizadas e, sobretudo, permitindo ricas e variadas 
interações sociais (CRAIDY; KAERCHER, 2001, p. 68).  

 

 

Além do relevante papel da rotina na formação de conceitos e interações 

sociais da criança, Craidy e Kaercher (2001, p. 68) nos orientam que ―[...] as 

atividades da rotina devem permitir experiências múltiplas, que estimulem a 

criatividade, a experimentação, a imaginação, que desenvolvam as distintas 

linguagens expressivas e possibilitem a interação com outras pessoas‖.    

Nesse sentido, o professor é um agente importante na garantia de uma 

passagem, sem ruptura, da EI para o EF. No acolhimento e respeito à criança, o 

professor poderá despertar e alimentar a sua confiança de que, naquele novo 

contexto, ela também vai encontrar afeto, segurança, proteção em um ambiente 

aconchegante e de aprendizagens prazerosas. 

É fundamental que o docente que trabalha com crianças compreenda que:  
 

 
As crianças possuem modos próprios de compreender e interagir 
com o mundo. A nós, professores, cabe favorecer a criação de um 
ambiente escolar onde a infância possa ser vivida em toda a sua 
plenitude, um espaço e um tempo de encontro entre os seus 
próprios espaços e tempos de ser criança dentro e fora da escola 
(BRASIL, 2006, p.31). 

 

 

E, na escola de Ensino Fundamental, onde toda a responsabilidade da 

criança parece ampliada, o professor precisa saber promover um ambiente de 

acolhimento, o que só é possível tornando a escola suficientemente atraente, para 

que a criança tenha vontade de lá estar e permanecer, pelo menos, cinco horas e 

meia do seu dia.  
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Até a acolhida de uma escola de Educação Infantil é diferente da 
acolhida de uma escola de Ensino Fundamental. A forma como o 
professor de Educação Infantil acolhe essa criança é diferente do 
Ensino Fundamental. Na Educação Infantil, o professor acolhe a 
criança com aquele bom dia, na roda diária, conversando, 
cantando. A acolhida que a gente faz com a criança, no 
Fundamental, já é aquela fila, tem que tocar e depois ir para a 
sala. Esta não é uma forma muito acolhedora de receber as 
crianças (Professora Cinderela).  

 

 

Para que um ambiente seja acolhedor, ele deve ser estruturado a partir de 

dois âmbitos: o da escola como um todo e o da sala de aula, especificamente. 

A estruturação da escola como um todo, vai além do trabalho do professor, 

pois envolve a organização escolar, implica envolvimento de docentes, diretores, 

coordenadores e funcionários, para que a criança – não só a de seis anos – se 

sinta acolhida, desde o momento em que adentra o portão da instituição; e esta é 

uma compreensão que deve ser discutida, refletida e construída por todos. 

Quando chegam à escola, as crianças [...] não fazem distinção entre 

docentes e não docentes. Para elas, todas e todos são adultos, responsáveis por 

seu cuidado, educação e, até, correção (BRASIL, 2005, p. 66). Evidentemente, 

esse entendimento deve ser trabalhado por toda a escola, para que todos, 

conscientes de seu papel de educador, se posicionem no cotidiano como tal. Isso 

implica: sentimento de afetividade para com as crianças e os pais, recebendo-os 

com carinho; sensibilidade com relação aos problemas das crianças; solicitude 

com os alunos e cuidado com eles, nos diferentes espaços da escola (BRASIL, 

2005).   

 
 
[...] A necessidade de que o aluno viva num ambiente favorável 
para seu crescimento também inclui, e de maneira preferencial, o 
ambiente em que deve se desenvolver. O estado de ânimo, o 
interesse e a motivação receberão a influência do meio físico da 
escola. Criar um clima e um ambiente de convivência [...] que 
favoreçam as aprendizagens, se converte numa necessidade da 
aprendizagem e, ao mesmo tempo, num objetivo do ensino. Ao 
mesmo tempo, as características dos conteúdos a serem 
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trabalhados determinarão as necessidades especiais (ZABALA, 
1998, p.132). 

 

 

Por isso...  

 

 

As condições organizadas pela escola também precisam ser 

avaliadas em sua dimensão espacial, considerando as 

necessidades de cada estágio. É condição propícia à 

aprendizagem da criança ter espaço suficiente que permita 

liberdade de movimentação de forma confortável.  É preciso não 

esquecer que o tempo e o espaço da criança são diferentes 

daqueles do adolescente e do adulto, e a escola pede um 

equacionamento deles (MAHONEY; ALMEIDA, 2004, p. 24). 

 

De um modo geral, a estrutura física atual das instituições de EF precisa de 

adaptações para que, ali, crianças se sintam confortáveis, possam se movimentar 

livremente, brincar, correr, experimentar diferentes ambientes para se 

desenvolverem. E agora, considerando que crianças mais novas estarão 

convivendo e aprendendo naquele espaço, a necessidade de mudança na 

estrutura física dessa escola se apresenta de forma cada vez mais premente. 

Estas escolas precisam, pois, contar com parque, biblioteca, brinquedoteca, áreas 

ao ar livre, pátio amplo, onde as crianças possam interagir, com segurança, com 

alunos de outras faixas etárias, e com materiais diversos, potencialmente capazes 

de enriquecerem seus conhecimentos e apropriação cultural. 

  

[...] qualquer estabelecimento educativo tem de reunir certas 
exigências: deve ser seguro, saudável e possibilitar um uso 
flexível. [...]. Nestes espaços, alguns grupos poderiam se reunir em 
diferentes momentos da jornada para escutar música, ler ou contar 
histórias, para realizar atividades de estimulação psicolinguística 
ou para desenvolver um momento de intercâmbio e reflexão, [...] 
Naturalmente, essas atividades exigem uma coordenação positiva 
entre os professores e uma autonomia fortalecida nas crianças, 
pois se trataria de um espaço a ser partilhado, de acordo com o 
projeto institucional, em diferentes horários e por distintas pessoas 
(CUBERES, 1995, p.96 e 98). 
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Considerando o que orientam os estudiosos da área e os documentos 

oficiais, qual a situação em que se encontram as nossas escolas de ensino 

fundamental para trabalharem com crianças em geral e, particularmente, com a 

criança de seis anos de idade, que antes pertencia à educação infantil?  

Segundo a Professora Bela, em geral, a escola de ensino fundamental não 

está preparada para receber as crianças menores; no caso da realidade onde 

trabalha, não se conta nem com parque para trabalhar com crianças pequenas. 

Outra professora também nos fala de como percebe essa realidade:  

 

Observa-se que o mobiliário do Ensino Fundamental ainda não 
está adequado para as crianças menores. Elas caem das cadeiras 
grandes, é um festival de quedas. Eu acho que, de modo geral, 
tem que ter toda uma estrutura montada, estrutura física e de 
trabalho pedagógico que atentem para as necessidades das 
crianças menores do Ensino Fundamental (Professora Aurora). 
 

Essa realidade, que não se limita ao contexto das professoras Bela e 

Aurora, nos serve de alerta de que a escola deve contar com espaço físico 

adaptado, mobiliário acessível e adequado a todas as crianças, permitindo que 

elas se sintam livres, autônomas e seguras – inclusive no recreio. Esta adaptação 

em relação às condições físicas deve se estender também à sala de aula, onde 

encontramos, muitas vezes, mobiliários bastante inadequados que acabam 

provocando acidentes nas crianças menores que, em algumas situações, correm o 

risco de comprometer a sua estrutura física por terem que passar cinco horas 

sentadas; como se isso não bastasse, além de sentadas, muitas vezes, o fazem 

em posição inadequada e desconfortável. 

 Com relação ao segundo âmbito da organização de um ambiente escolar 

acolhedor – o da sala de aula –, esta deve ser preparada pelo professor enquanto 

responsável direto pela criança. Ressaltamos, porém, que a organização e o 

funcionamento da sala de aula, coordenados pelo professor, dependem 

diretamente das condições materiais criadas pela gestão escolar, em diferentes 

níveis do sistema de ensino. 

O que se vê é que, de um modo geral, as salas de aula do EF são 

marcadas pelo formalismo estrutural do ensino obrigatório, contam com cadeiras 
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e/ou carteiras individuais, enfileiradas em direção ao quadro, no qual muitos 

professores se limitam a registrar conteúdos para os alunos copiarem.  

Consideramos essa forma de organização pouco ou nada viável para 

quaisquer alunos; e, em se tratando de crianças mais novas, a inadequação torna-

se mais séria e preocupante. Então, quando muda o foco, o professor e o quadro 

não são mais o centro do processo de ensino-aprendizagem. ―[...] Este simples 

deslocamento põe em dúvida muitas das formas habituais de se relacionar em 

classe [...] O que interessa não é o que mostra o quadro, mas o que acontece no 

terreno das cadeiras e, mais concretamente, em cada uma das cadeiras‖ 

(ZABALA, 1998, p.132). 

Para a construção do conhecimento pelas crianças menores há uma 

necessidade de observação, diálogo, manipulação e experimentação. Para isto, é 

preciso dar condições e organizar o espaço de uma forma em que se favoreçam 

esses processos construtivos, por parte das crianças (ZABALA 1998).  

Existem algumas iniciativas que o professor do ensino fundamental deve 

tomar para adaptar e organizar sua sala de aula, a fim de receber a criança de 

seis anos. Ele pode organizar diferentes espaços em sala de aula – espaço para 

ler, para o ‗faz de conta‘, para o descanso, para anexar os combinados – 

considerando que nessa idade as crianças aprendem, muitas vezes, manipulando, 

manuseando objetos, ou seja, pela ação concreta e pela vivência.  

Na sala de aula, o professor gestor daquele ambiente deve saber prepará-lo 

para receber, durante todo um período ou mais, as crianças pequenas, sem 

cansá-las, deixando-as confortavelmente acolhidas, respeitando-as e favorecendo 

o seu desenvolvimento e aprendizagens. Além disso, a sala de aula, enquanto 

ambiente alfabetizador, deve ser...  

 

 
[...] um espaço de formação de leitores. Um espaço, portanto, com 
muitas leituras. Leituras das crianças, leituras dos professores. 
Leituras de livros, jornais, panfletos, músicas, poesias e do que 
mais se tornar significativo. Leituras de vários autores e com várias 
intenções (BRASIL, 2006, p.93). 
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As crianças aprendem a ler – lendo. Aprendem na interação com os outros 

– colegas e professores – e com a língua escrita. O professor deve, pois, a elas 

proporcionar um ambiente rico em leitura e em escrita, rico em portadores de 

texto, sem esquecer que muitas delas não contam em casa com este material, 

sendo a escola, muitas vezes, o ambiente em que as crianças têm oportunidade 

de interagir com a língua escrita, enquanto objeto de conhecimento.  

Ademais, há que considerarmos a relevante observação de Ferreiro (2001, 

p.43):  

 

[...] Imersa em um mundo onde há a presença de sistemas 
simbólicos socialmente elaborados, a criança procura 
compreender a natureza destas marcas especiais. Para tanto, não 
exercita técnica específica de aprendizagem. Como já fez antes, 
vai descobrindo as propriedades dos sistemas simbólicos através 
de um prolongado processo construtivo.  

 

 

Vale salientar que essas descobertas feitas pela criança acontecem nas 

interações mediadas com o objeto de conhecimento ‗língua escrita‘, que a ela são 

proporcionadas; aí, devem ser ensejadas oportunidades de formulação de 

hipóteses e de aprendizagem sobre seus diversos usos sociais. 

 

 
De fato, o contexto material pode servir para a criança aprender 
que os objetos escritos têm intenção comunicativa, para 
familiarizar-se com os diversos usos de acordo com as funções 
adultas, para saber usar objetos escritos, inclusive antes de saber 
ler, para entender as mensagens escritas na situação em que 
elas aparecem (TEBEROSKY; COLOMER, 2008, p.105).  
 

 

Nesse sentido, 

 

 
[...] os professores que entendem seu papel como o de 
organizadores de um ambiente rico em elementos escritos 
costumam prover suas classes com diversos tipos de materiais, 
não apenas escolares, mas também materiais reais, tais como se 
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apresentam na sociedade extra-escolar. (TEBEROSKY; 
COLOMER, 2008, p.104). 

 

 

Evidentemente, algumas alternativas fogem do alcance do professor, mas 

que favoreceriam o melhor aproveitamento do espaço da sala de aula, como 

diminuir o número de alunos por turma de 40 para 20, é o que nos revela Yasmin. 

Ainda com relação aos saberes docentes transversais à alfabetização de 

crianças, as professoras consideram importante a clareza – do docente – sobre os 

Referenciais Legais da educação de crianças. Para isto, precisamos conhecer 

o teor dos documentos oficiais, dentre eles, as diretrizes traçadas para a educação 

da criança de seis anos no Ensino Fundamental, além dos parâmetros que 

demarcam as razões – políticas, pedagógicas, sociais e culturais – da mudança 

das crianças de seis anos para esse nível de ensino. 

Além de conhecer os documentos oficiais, é importante o professor ter 

clareza sobre as concepções teórico-metodológicas subjacentes a sua prática, é o 

que nos diz a Professora Bela: 

 

Eu não tenho dúvidas de que toda prática tem uma teoria que lhe 
respalda. Mesmo que o professor nem saiba que tem... Mas tem! E 
é preciso que ele tenha... Que a escola tenha definido isso, porque 
ela quer ver isso. Porque eu acho que quando você tem por 
definição... eu vou trabalhar a partir dessa visão, ou dessa 
condição teórica ou desse referencial, então, eu sei mais ou 
menos como eu me guio. 
 

   

Considerando que 

 

 
A escola persegue finalidades. É importante ressaltar que os 
educadores precisam ter clareza das finalidades de sua escola. 
Para tanto, há necessidade de se refletir sobre a ação educativa 
que a escola desenvolve com base nas finalidades e nos objetivos 
que ela define (VEIGA, 1995, p.23).  
 

Tardif (2002) chama estes referenciais de saberes curriculares que se 

situam em uma posição exterior – mas não de oposição – à prática docente. São 
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saberes estabelecidos ou produzidos a partir da tradição cultural e social. São 

incorporados à prática docente à medida que explicitam as diretrizes que 

estruturam o ensino e as funções socialmente estabelecidas para a educação em 

geral e, especificamente, para aquele nível de ensino. 

 Dentre estes documentos, as professoras destacaram o Projeto Político 

Pedagógico (PPP) da escola, entendido como documento que deve trazer os 

objetivos, diretrizes para cada série de ensino, metodologias, concepções 

pedagógicas, além do direcionamento administrativo da escola.  

Vasconcellos (2009, p.169) define o Projeto Político Pedagógico, como... 

 

 
[...] o plano global da instituição. Pode ser entendido como a 
sistematização, nunca definitiva, de um processo de Planejamento 
Participativo, que se aperfeiçoa e se concretiza na caminhada, que 
define claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar. É 
um instrumento teórico-metodológico para a intervenção e 
mudança da realidade. É um elemento de organização e 
integração da atividade prática da instituição nesse processo de 
transformação.  

 

 

 O PPP refere-se a um documento mais global que expressa orientações 

mais gerais, as quais sintetizam as ligações entre a escola e o sistema escolar 

mais amplo, bem como entre a escola e a comunidade (LIBÂNEO, 1994). 

 O PPP é uma construção coletiva que orienta o trabalho do professor, deve 

ser consensual entre toda a escola, deve ser elaborado por alguns membros do 

corpo docente e, em seguida, discutido por todos.  

  

 

[...] O documento final deve ser um produto do trabalho coletivo, 
expressando os posicionamentos e a prática dos professores. Com 
efeito, o plano da escola deve expressar os propósitos dos 
educadores empenhados numa tarefa comum. A não-confluência 
em torno de princípios básicos de ação pode ser nefasta para a 
ação coletiva na escola, com repercussões negativas na sala de 
aula (LIBÂNEO, 1994, p.230).  
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Além da base teórica sobre a qual se definem a finalidade da educação, o 

referencial didático pedagógico, as diretrizes gerais sobre a organização e 

administração da escola, o PPP deve ser elaborado considerando as 

características econômicas, sociais, políticas e sociais do contexto em que estão 

inseridos a instituição e os alunos que a frequentam. 

 Por se tratar de uma construção que tem suas bases também na realidade 

social, o PPP pode e deve ser sempre revisto, num processo de reflexão 

constante para atender as demandas sociais. Nesse sentido, Veiga (1995, p. 33) 

nos orienta: 

 

 
É preciso entender o projeto político-pedagógico da escola como 
uma reflexão de seu cotidiano. Para tanto, ele precisa de um 
tempo razoável de reflexão e ação, para se ter um mínimo 
necessário à consolidação de sua proposta. 

  

 

É evidente que o comprometimento do professor, as políticas públicas, os 

recursos materiais e financeiros, as relações da escola com as famílias, a gestão 

escolar, dentre outros aspectos – todos, em maior ou menor grau – estão 

diretamente relacionados ao sucesso/insucesso do trabalho docente.  

Desse modo, além dos saberes docentes propriamente ditos, existem 

outros determinantes que, mesmo não sendo da alçada do professor, interferem 

no seu trabalho. Portanto, ter clareza de que não só os saberes docentes 

determinam o sucesso escolar – também se constitui num saber docente – e 

deste, o professor também deve se apropriar!  

  

5.1.2 Saberes Docentes Específicos à Prática Pedagógica de Alfabetização 

  

Esta é a outra subcategoria apreendida na análise dos nossos dados – os 

Saberes Docentes Específicos à Prática Pedagógica de Alfabetização. 

Segundo as professoras, existe uma série de saberes que são requeridos 

dos professores no 1º Ano do EF, para que exerçam as funções de cuidar, educar 
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e, ainda, desenvolver um trabalho que perspective a alfabetização das crianças. 

Estes saberes estão agrupados no quadro que se segue.  

 

Saberes Docentes Específicos à Prática Pedagógica de Alfabetização 

 

 Ciclo da ação didático-pedagógica para alfabetização: Planejamento, 

Desenvolvimento das atividades e Avaliação 

 Língua Escrita: processo de aquisição 

 Psicogênese da língua escrita 

 Relações, Semelhanças e Diferenças entre Desenho e Escrita 

 Atividades escolares de usos sociais da leitura e da escrita: 

desafiadoras, lúdicas e prazerosas 

 Literatura Infantil 

 

 Quadro 4 - Saberes Docentes específicos à Prática Pedagógica de Alfabetização. 
 

 

Como vimos, o professor tem um papel fundamental na coordenação do 

processo de ensino e aprendizagem da criança, e enquanto alfabetizador ele deve 

estruturar o ciclo da ação pedagógica para apropriação da língua escrita, pelo 

aluno, ou seja, ele é o responsável pelo planejamento, desenvolvimento das 

atividades e avaliação.  

É nesse sentido, que as professoras destacam o planejamento didático 

como forma de melhor sistematizar as ações docentes; de melhor guiar sua 

prática e a aprendizagem das crianças. Esta compreensão é evidente na fala da 

Professora Yasmin: ―o meu planejamento, é o meu norte, é o que guia a minha 

prática, é o que me faz avançar nos meus objetivos‖.   

Desse modo, o planejamento ―[...] é aquele elemento que influencia o tipo 

de participação dos alunos em sala de aula, pois sua função é potencializar as 

ações daqueles que protagonizam o processo de ensino e aprendizagem: o 

professor e o aluno‖ (BRASIL, 2001, p. 1).  

O professor deve saber planejar o seu trabalho; planejar implica definir 

previamente suas intenções educativas, através da delimitação de objetivos, 
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conteúdos, material didático e expectativas de aprendizagem traçadas (ZABALA, 

1998).  

No planejamento, devem ser registradas, ainda, as atividades de ensino e 

aprendizagem, com o propósito de cumprir as intenções educativas do professor – 

o que deve estar consoante o Projeto Político Pedagógico da escola –, além dos 

recursos e do tempo necessários para desenvolver tais intenções e da forma de 

avaliação dos avanços/recuos da aprendizagem das crianças.  

Importante se faz destacar que no planejamento do 1º Ano, o professor 

deve estar atento para propor um revezamento entre atividades lúdicas, atividades 

formais e atividades concretas que favoreçam o desenvolvimento e a 

aprendizagem das crianças. 

Referindo-se ao planejamento, a Professora Bela adverte: 

 

 

Eu acredito que se criou uma mania do professor fazer um dossiê 

da sua aula, onde o professor põe ali o que ele quer atingir 

daquele aluno. Eu acho que deve se planejar o que vai acontecer, 

e registrar o que aconteceu; mas, acho também que não deve só 

registrar. É preciso avaliar para melhor nortear a sua prática. 

 

 

Com o mesmo entendimento da Professora Bela, Libâneo (1994, p.225) 

orienta: 

 

 

[...] A cada etapa do processo de ensino convém que o professor 

vá registrando no plano de ensino e no plano de aulas novos 

conhecimentos, novas experiências. Com isso, vai criando e 

recriando sua própria didática, vai enriquecendo sua prática 

profissional e ganhando mais segurança. Agindo assim, o 

professor usa o planejamento como oportunidade de reflexão e 

avaliação da sua prática, além de tornar menos pesado o seu 

trabalho, uma vez que não precisa, a cada ano ou semestre, 

começar tudo do marco zero (LIBÂNEO, 1994, p.225). 
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O docente deve saber realizar o seu planejamento, com objetivos e 

atividades bem definidos, mas é, sobretudo, importante que ele saiba avaliar os 

progressos de suas crianças, uma vez que, só a partir dessa avaliação, ele poderá 

também avaliar seu trabalho. 

Todavia, na EI e no EF, a avaliação tem assumido algumas especificidades, 

como ressalta a Professora Cinderela:  

 

 
A forma de avaliação da Educação Infantil é diferente da do Ensino 
Fundamental. No Ensino Fundamental, o professor tem que passar 
aquele conteúdo, dar aquela nota e fechar o bimestre. Já na 
educação infantil, é tudo mais flexível. Ele tem que fazer um 
relatório em que conste o desenvolvimento do aluno (Professora 
Cinderela).  

 

 

Pela experiência que temos em sala de aula e nas séries iniciais do EF, 

esses relatórios dão uma visão mais ampla do desenvolvimento das crianças, pois 

devem partir dos registros de acompanhamento feitos pelo professor no decorrer 

do processo de ensino-aprendizagem, o que é contrário a lógica limitada, de 

caráter classificatório de notas e provas (HOFFMANN, 2009).   

Considerando a antecipação e a ampliação do ensino fundamental, 

encontramos orientações acerca da avaliação da criança de seis anos, agora, no 

1º ano do EF. Vejamos...  

 

Quanto à avaliação da aprendizagem no 1º ano do ensino 

fundamental de nove anos, faz-se necessário assumir como 

princípio que a escola deva assegurar aprendizagem de qualidade 

a todos; assumir a avaliação como princípio processual, 

diagnóstico, participativo, formativo, com o objetivo de 

redimensionar a ação pedagógica; elaborar instrumentos e 

procedimentos de observação, de registro e de reflexão constante 

do processo de ensino-aprendizagem; romper com a prática 

tradicional de avaliação limitada a resultados finais traduzidos em 

notas; e romper, também, com o caráter meramente classificatório. 

(BRASIL, 2006, p.10). 
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Nas escolas onde realizamos nosso estudo, observamos que o 

planejamento está presente na atividade de todos os professores. Igualmente, os 

registros de sua prática são compartilhados nas reuniões pedagógicas como uma 

forma de estudo, auto e hetero avaliação dos docentes, destacando-se que esse 

procedimento também é recomendado nos documentos oficiais. Senão, vejamos: 

  

 

O registro é um trabalho pessoal que pode ser sistematizado e 

transformado em relatórios, para socialização e avaliação pela 

equipe de professores e pela direção da escola. Com isso, o 

professor pode fazer, antes de mais nada, sua auto-avaliação. Um 

trabalho dessa natureza contribui para o desenvolvimento 

profissional: ao analisar em profundidade o próprio percurso, o 

professor percebe seus avanços e limites, toma consciência de 

sua produção, e com isso favorece sua autonomia e a formulação 

de projetos pessoais de trabalho e desenvolvimento (BRASIL, 

2001, p. 4). 

 

 

Ainda com relação ao planejamento, as professoras entendem que algumas 

questões não podem ser esquecidas. A flexibilidade é uma delas: o planejamento 

não deve se tornar um roteiro rígido do qual o professor não pode sair. Ora, um 

planejamento tido como uma ―camisa de força‖ é incoerente com a prática 

educativa, pois a sala de aula é um ambiente repleto de situações inesperadas; 

além disso, a flexibilização do planejamento possibilita respeitar e melhor atender 

a cada criança, visto que, cada uma tem suas necessidades. 

Para as professoras, um trabalho que vise à alfabetização das crianças 

exige que o docente tenha conhecimento sobre a língua escrita e o seu 

processo de aquisição. Este deve ser entendido como uma construção sócio-

histórica e cultural, cujos usos e funções estão inseridos nas atividades sociais 

cotidianas da criança. Nesse sentido, a leitura e a escrita não podem ser vistas 

como meras técnicas de codificação/decodificação de fonemas em grafemas e de 

grafemas em fonemas.   
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Com relação à apropriação da língua escrita, que encaminhamentos já 

podem ser dados ao trabalho no 1º ano do EF? 

 
 
Penso que é papel da escola fazer com que as crianças 
percebam que aquelas letras formam palavras e que aquelas 
palavras representam algo e têm um sentido social, têm uma 
função social. Então, podemos encaminhar a alfabetização no 
sentido de que a criança vá descobrindo a funcionalidade do 
mundo escrito, do mundo letrado e, aos poucos, ela vai evoluindo 
nessa compreensão. (Professora Aurora). 

 

 

No âmbito dessa questão, observamos que Cócco e Haier (1996) ratificam, 

mas também ampliam a opinião da professora. Vejamos, pois, o que dizem os 

autores: 

 

 

O processo de ensino-aprendizagem para alfabetização deve ser 

organizado de modo que a leitura e a escrita sejam desenvolvidas 

por intermédio de uma linguagem real, natural, significativa e 

vivenciada. A criança precisa sentir a necessidade da linguagem e 

o seu uso no dia-a-dia. Assim, a assimilação do código linguístico 

não será uma atividade de mãos e dedos, mas sim uma atividade 

de pensamento, uma forma complexa de construção de relações. 

A preocupação em se desenvolver a linguagem escrita e não a 

escrita das letras deve ser uma constante. (CÓCCO; HAIER, 

1996, p. 20). 

 

 

Os sujeitos da pesquisa são unânimes em considerar o conhecimento 

sobre a Psicogênese da Língua Escrita, imprescindível para o entendimento e a 

sistematização, por parte do professor, do processo de alfabetização dos alunos. 

   Conhecer a teoria subjacente à Psicogênese da Língua Escrita ajuda ao 

professor entender os níveis de conceptualização, as hipóteses e os conflitos 

cognitivos vivenciados pelos alfabetizandos nas suas construções mentais no 

decorrer do processo de tão importante aquisição.  



 

150 

Conforme vimos anteriormente, no processo de apropriação da 

leitura/escrita, o alfabetizando construirá diversas hipóteses, suposições ou 

conjecturas acerca desse objeto de conhecimento. A partir dessa construção, ele 

irá pautar a sua produção escrita que, em geral, recebe o mesmo nome da 

hipótese cognitiva que a gerou. Assim sendo, podemos encontrar as escritas pré-

silábicas, silábicas, silábico-alfabéticas e alfabéticas oriundas das hipóteses do 

mesmo nome. Há outras hipóteses, coadjuvantes, diríamos – como a do nome, a 

da quantidade mínima de caracteres e a da variedade de caracteres, por exemplo 

– que não levam à produção de escritas com esses nomes, mas que vão 

determinar algumas especificidades da escrita produzida por aquele alfabetizando 

que escreve com base naquelas hipóteses. A idéia de hipótese cognitiva nos 

remete ao conceito de erro construtivo – também considerado um saber 

indispensável ao professor alfabetizador de crianças.  

Retomaremos, a seguir, as relações entre hipótese cognitivas/erro 

construtivo na citação de Macedo (2004) que é bastante esclarecedora nesse 

sentido:  

 

 

As produções escritas são marcadas pelas ‗hipóteses 

cognitivas‘ subjacentes a essas produções. Por essa razão, as 

produções que antecedem à escrita alfabética não correspondem 

à escrita padrão porque, ali, nenhum ou nem todos os fonemas 

das sílabas estão representados. Desse modo, embora a 

produção seja correta do ponto de vista da hipótese que a 

produziu, por não corresponder à escrita padrão, é considerada 

erro, mas construtivo. Por exemplo, todas as escritas pré-silábicas 

– sejam elas indiferenciadas, diferenciadas intra e inter-

figuralmente – são consideradas ―erro‖ sob a perspectiva da 

escrita alfabética padrão; todavia, considerando a construção 

cognitiva/hipótese que a gerou, esse erro passa a ser 

considerado construtivo. (MACEDO, 2004, p.56). 
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Todo esse entendimento é fundamental para que o professor possa 

reconhecer o estágio em que se encontra cada aluno, e identificar a melhor forma 

de mediar a sua alfabetização, naquele momento do processo. 

Sobre o conhecimento acerca da psicogênese da língua escrita, a 

Professora Yasmin pensa que... 

 

[...] O professor tem que conhecer mesmo as questões teóricas, 
os estudos que falam sobre esses níveis de conceptualização da 
escrita. Ele tem que ter essa formação teórica pra que possa, na 
prática, desenvolver uma alfabetização a partir do respeito aos 
níveis do aluno. 
 

 

Em consonância com a opinião da professora, mas ampliando a 

discussão no âmbito desta temática, Ferreiro (1995, p. 35) explica: 

 

 
O conhecimento da evolução psicológica do sistema de escrita 
por parte dos professores, psicólogos, avaliadores é 
incomensurável para avaliar os progressos das crianças e, mais 
importante ainda, para ―ver‖ sinais da alfabetização ainda não 
observados. [...] muitas coisas não são observadas quando não 
dispomos de uma teoria confiável para interpretá-las.  

 

 

Ressaltam as professoras que o conhecimento acerca desse referencial 

orienta o docente no planejamento e seleção de materiais e atividades 

compatíveis com as necessidades dos alunos, possibilitando seu avanço na 

compreensão da escrita.  

Em Azenha (1993), também encontramos considerações importantes sobre 

o conhecimento e atitude do professor alfabetizador frente às questões, ora 

tratadas:  

 

 
Conhecer quais são os processos de compreensão infantil dota o 
alfabetizador de um valioso instrumento para identificar momentos 
propícios de intervenção nesses processos e da previsão de quais 
são os conteúdos necessários para promover avanços no 
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conhecimento. Infere-se dessas considerações que o principal 
componente para ajudar a promover a aprendizagem da escrita é 
a capacidade de observação e interpretação das condutas das 
crianças. É esse o conteúdo que iluminará a reflexão do professor 
para conceber boas situações de aprendizagem (AZENHA, 1993, 
p. 90). 
  
 

 

Com relação às atividades didáticas que podem ser realizadas com os 

alunos, e que visem ao processo de alfabetização, as professoras priorizam o 

trabalho com diferentes portadores de textos, objetivando que as crianças se 

familiarizem com a leitura e a escrita e compreendam que seus usos e funções 

são essencialmente sociais.  

A distinção entre a representação icônica e não icônica se constitui na 

aquisição que marca o início da construção dos níveis de conceptualização da 

escrita, pelo alfabetizando. Questionamentos ficam suspensos quando paramos 

para pensar em afirmativas como as que se seguem: que relações as crianças 

fazem entre desenho e escrita? Antes de começar o processo de alfabetização, 

que interpretações as crianças faziam sobre o desenho e a escrita?  

A compreensão sobre as relações, semelhanças e diferenças entre 

desenho e escrita permite ao professor entender o que acontece antes de se 

começar efetivamente o processo de alfabetização. E de posse deste 

conhecimento, o docente pode mediar situações didáticas que envolvam desenho 

e escrita, dando início e/ou consolidando essa construção. Por essa razão, as 

professoras acreditam ser esse um saber importante ao professor alfabetizador do 

1º Ano do Ensino Fundamental.  

Desde cedo, e antes de ir à escola, a criança interage com uma variedade 

de informação impressa ou visual que contém desenhos, figuras e escrita. E todas 

elas oferecem a possibilidade de realizar leituras, se não da palavra em si, do 

desenho. 

No início do processo de alfabetização, o desenho e a escrita se 

confundem; para a criança eles não se diferenciam, ambos são marcas gráficas 

que servem para dizer algo, ambos são símbolos substitutos que representam 
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algo. Este é ―[...] um momento, inicial da gênese, em que tanto o texto como o 

desenho são considerados como ‗para ler‘‖ (FERREIRO, 1985, p.78). 

A escrita parece não servir para representar a linguagem. O desenho e a 

escrita se apresentam indissociáveis, o significado do texto depende do desenho. 

Como nos explica Ferreiro (1985, p.81): 

 

 

O desenho pode ser interpretado, o texto serve para ler o que o 

desenho representa. Neste caso, como em muitos outros, a 

expectativa é a de que o texto corresponda ao desenho, o objeto 

representado em um também o está no outro. E esta é uma das 

formas mais simples de compreender a relação. 

 

 

É aos poucos que a criança vai diferenciando a escrita do desenho. Que o 

desenho simula as dimensões espaciais, os contornos dos objetos ou 

acontecimentos, que se quer representar. Já a escrita, enquanto representação da 

linguagem, tem regras próprias e serve para representar outra propriedade dos 

objetos, que não os seus contornos; no caso, o nome desse objeto. 

Ferreiro (1985, p.83) nos explica que, neste momento do processo de 

diferenciação entre desenho e escrita,  

 

 

[...] o texto retém somente um dos aspectos potencialmente 

representáveis, o nome do objeto, e deixa de lado outros 

elementos que possam se referir a ele. Se nos casos anteriores 

afirmávamos que havia uma correspondência direta entre símbolo 

escrito e objeto desenhado, essa correspondência se mantém. 

Porém, a novidade reside em que o texto se relaciona com o nome 

do objeto e não com o objeto (desenho) em si mesmo.  

 

 

Se uma escrita vem associada a um desenho, inevitavelmente, ela 

representa o nome deste desenho. Independentemente da construção gráfica 

desta escrita, como se texto e desenho formassem uma unidade.  
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É no processo de alfabetização em si que a criança começa a elaborar suas 

primeiras hipóteses sobre as características próprias da escrita.  

Discorrendo sobre o desenvolvimento de uma prática pedagógica que visa 

à alfabetização, as professoras destacaram materiais/atividades que ensejam a 

participação da criança em atividades escolares de usos sociais da 

leitura/escrita, como outro saber docente imprescindível ao professor do 1º ano 

do ensino fundamental.  

Desse modo, citaram: 

 

 Crachás com o nome das crianças; 

 Rótulos de produtos utilizados, em casa, pelas crianças; 

 Escrita de nomes com letras móveis; 

 Escrita e leitura de músicas conhecidas; 

 Histórias infantis, permitindo às crianças lerem e manusearem os 

livros; 

 Desenho, para que, progressivamente, os alunos identifiquem as 

diferenças entre desenhar e escrever; 

 Construção de textos coletivos; 

 Passeios e elaboração de textos diversos; 

 Observação, pelas crianças, do ato de escrever (movimento e 

direção da escrita). 

 

Todo o trabalho de alfabetização deve ser realizado o mais próximo 

possível das vivências e experiências que as crianças trazem consigo, pois como 

nos diz a Professora Cinderela ―a Escola deve explorar o mundo escrito que está 

no cotidiano dessas crianças‖.  

Todavia, reconhecem as professoras que, sobretudo na escola pública, o 

professor deve primar pelo desenvolvimento de um trabalho pedagógico 

sistematizado, já na Educação Infantil, dando continuidade nos anos posteriores 

do ensino fundamental, de modo a ampliar a compreensão da criança sobre a 

escrita, fazendo-a avançar no seu processo de alfabetização.  
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Nessa perspectiva, também reconhecem as professoras o importante papel 

que a literatura infantil pode desempenhar no processo de alfabetização das 

crianças da EI e do EF, quando elas continuam a ser crianças. Esse 

reconhecimento é compartilhado por Rego (1988) que, há bastante tempo, nos 

chamava a atenção nesse sentido: 

 

Antevemos nos anos de pré-escolares um momento ideal para 
iniciar a criança, independente da camada social a que pertence, 
num contato significativo com a leitura e a escrita através de um 
uso da língua escrita especificamente dirigido ao mundo da 
imaginação infantil, isto é a literatura. (REGO, 1988, p. 78).  

 

 

Constata-se, assim, que ao contrário do que preconizava a concepção 

mecanicista de alfabetização, obrigatoriamente, a criança não tem que ler e 

escrever convencionalmente para poder fazer uso real da leitura e da escrita. Para 

além do ‗prazer de ler‘ que pode motivar o gosto pela leitura e a volta da criança 

ao texto literário, a narrativa de contos, por exemplo, poderá ensejar... 

 

 
[...] que as crianças comecem a aprender a seguir o fio 
argumental da narração, a memorizar os começos e fins e 
também as frases feitas ou as musiquinhas introduzidas no texto. 
A memorização tem um papel importante dentro dos seus 
interesses. É por esse motivo que sempre querem que os contos 
sejam repetidos [...], podendo, assim, participar nas frases que já 
memorizaram e, ao mesmo tempo, no argumento. É por esse 
motivo também que querem os contos explicados sempre da 
mesma maneira. [...]. Todos esses aspectos ajudam as crianças a 
serem capazes de narrar por si só as histórias e, mais para a 
frente, facilitam-lhes a escrita, já que o fato de poder antecipar o 
texto lhes dá maior fluência na hora de escrever. (TEBEROSKY; 
CARDOSO, 1989, p.84-85).  

 

 

A poesia também é outro gênero textual citado pelas professoras como 

importante recurso no processo de ensinar/aprender a língua escrita. Encontramos 

fundamentos para a opinião das docentes nas palavras de Amarilha (1997, p. 36) 

que, assim, nos orienta: 
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[...] ao exilarmos a poesia da escola [...] estamos roubando aos 
nossos alunos excelente oportunidade de formação linguística, 
humana e social, através de uma atividade lúdica extremamente 
significativa. Atividade que lhes proporciona alegria, prazer e 
otimismo no contato com a palavra, pois, afinal, ser leitor também 
é ter autoconfiança para ser desafiado por qualquer texto.  

 

 

Discorrendo sobre os saberes necessários ao desenvolvimento de uma 

pedagogia de alfabetização respeitosa também no 1º ano do ensino fundamental, 

os sujeitos da nossa investigação nos mostraram, ao mesmo tempo, que são 

portadores de diversos saberes. Assim sendo, não podíamos deixar de ressaltar 

que a antecipação do ensino fundamental nos coloca algumas preocupações, já 

postas neste trabalho. Contudo, o entendimento demonstrado pelas professoras 

nos dá certa tranquilidade com relação ao tratamento respeitoso que defendem 

para a criança atendida: tanto por não desperdiçar momentos de sua 

escolaridade, como por considerar/respeitar a sua condição de ‗ser criança‘. 

Não somos ingênuas ao ponto de generalizar os achados da nossa 

pesquisa para outros professores e contextos, mesmo porque a abordagem 

investigativa que utilizamos não permite esse tipo de generalização. Mas, não 

podíamos deixar de registrar a nossa satisfação com relação a muitos dos nossos 

resultados que podem se constituir em conteúdos formativos para outros 

educadores.  

Ao término deste capítulo, ressaltamos, com Paulo Freire (1996), um saber 

docente que consideramos universal e sempre atual para o exercício da docência 

em qualquer nível de ensino e em qualquer área do conhecimento – enquanto ser 

humano e enquanto professor: um saber docente fundante da prática docente é a 

consciência da nossa incompletude, da nossa ignorância e do nosso próprio 

inacabamento, porque "como professor não me é possível ajudar o educando a 

superar a sua ignorância se não supero permanentemente a minha" (FREIRE, 

1996, p.107). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ou Isto ou Aquilo 

 

Ou se tem chuva e não se tem 

sol, ou se tem sol e não se tem 

chuva! 

Ou se calça a luva e não se põe 

o anel, ou se põe o anel e não se 

calça a luva! 

Quem sobe nos ares não fica no 

chão, quem fica no chão não 

sobe nos ares. 

É uma grande pena que não se 

possa estar ao mesmo tempo 

nos dois lugares! 

Ou guardo o dinheiro e não 

compro o doce, ou compro o 

doce e gasto o dinheiro. 

Ou isto ou aquilo: ou isto ou a 

quilo... e vivo escolhendo o dia 

inteiro! 

Não sei se brinco, não sei se 

estudo, se saio correndo ou fico 

tranqüilo. 

Mas não consegui entender 

ainda qual é melhor: se 

é isto ou aquilo. 

 

 

Cecília Meirelles 

 

 

Isto e Aquilo... 
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6.1 Considerações Finais 

Nos propomos em nossa pesquisa, a investigar saberes docentes 

requeridos do professor para o desenvolvimento de uma prática pedagógica que 

perspective a apropriação da língua escrita, pela criança de 6 anos - recém-

ingressa no Ensino Fundamental -, sem desrespeitar a sua condição de ‗ser 

criança‘.  

Ao finalizarmos mais esta etapa de nossa formação acadêmica, 

percebemos que muito mais que catalogar Saberes Docentes, este estudo 

permitiu ampliar nosso entendimento sobre outros aspectos desses saberes, 

sobre a infância e alfabetização num contexto mais formal como é o do Ensino 

Fundamental, além de ter nos levado a compreender melhor o trabalho do 

professor alfabetizador nessa etapa da Educação Básica. 

Com base no que nos foi revelado pelas professoras – sujeitos de nossa 

pesquisa –, percebemos que os saberes docentes começam a se delinear a partir 

da formação inicial e se consolidam no decorrer do exercício da profissão, através 

da formação continuada.  

Partindo dessa constatação, registramos algumas questões. A primeira 

dessas questões é que, se os saberes se consolidam na prática, existe a 

necessidade de o professor se conscientizar da importância de refletir 

constantemente sobre o trabalho que está realizando, para melhorar e aprender 

cada vez mais sobre os componentes da ação pedagógica, tornando-a mais 

significativa para si e para o educando (FREIRE, 1996). 

O outro ponto que destacamos é o valor da formação continuada, 

perspectivando sempre a profissionalização docente. 

Conhecer mais sobre a profissão docente foi um dos pontos que este 

trabalho também nos ajudou a atingir. Acreditamos que, estudos como o nosso 

contribuem para a profissionalização da atividade docente, uma vez que, a partir 

da socialização dos resultados encontrados nas pesquisas, outros atores sociais 

podem avaliar a pertinência de saberes antes desconhecidos, ratificando-os ou 

não como saberes próprios da atividade docente (GAUTHIER et al., 1998).  
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Seja na Educação Infantil, seja no Ensino Fundamental, consideramos que 

o trabalho com a criança não deve se constituir na negação da sua infância. 

Todavia, em se tratando do EF, o esforço – para não desvirtuar a vontade política 

de proporcionar à criança oportunidades de alfabetização – deve ser redobrado, 

uma vez que essa etapa da educação poderá ser a marca de um rico e prazeroso 

processo de alfabetização, como pode ser motivo para que a criança se torne 

desinteressada e desencorajada para aprender a ler e a escrever, se não forem 

respeitadas as necessidades e especificidades próprias desse momento do seu 

desenvolvimento.  

Percebemos durante nosso estudo que para respeitar a criança, não só as 

de 6 anos que passam a frequentar o EF, mas também todas as outras – afinal, 

também são crianças – é preciso assegurar uma série de adaptações que 

promovam uma transição respeitosa da EI para o EF, para diminuir o sentimento 

de ruptura entre os dois níveis de ensino e também atender as necessidades das 

outras crianças (BRASIL, 2009).  

Compreendemos também que para uma transição respeitosa e não 

traumática da EI para o EF, uma série de condições deve ser assegurada e estas 

não dependem, apenas, do professor, mas também das autoridades educacionais, 

da sociedade em geral e de outros membros da comunidade escolar. 

Primeiramente, é importante perceber que com a antecipação e ampliação 

do EF necessário se faz intensificar o diálogo entre os dois níveis de ensino 

implicados nessas mudanças (EI e EF). Um diálogo no sentido dessas instituições 

imprimirem no trabalho que desenvolvem com as crianças, certa continuidade, até 

porque o desenvolvimento das crianças se dá num continuum e não se interrompe 

quando da passagem de um nível de ensino a outro. Um diálogo onde os dois 

níveis de ensino resguardem – independente de suas diferenças em termos de 

estruturação político-administrativa – características de um trabalho pedagógico 

voltado às necessidades das crianças que atendem.  

   Outro cuidado que se deve ter ao receber as crianças de 6 anos no EF é 

adequar a estrutura física da escola aos novos usuários. As crianças de 6 anos, e 

não só elas, mas também das outras faixas etárias, precisam de espaço para 
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correr, brincar, se movimentarem, espaços de áreas abertas, com parque. E 

muitas escolas de EF, marcadas pelo tradicional formalismo impresso a este nível 

de ensino, não contam com esta estrutura, não contam com brinquedotecas, 

parques, ou mesmo espaços abertos.  

Ainda em relação à estrutura física da escola, é preciso adaptar todo o 

mobiliário e equipamentos para estas crianças menores se sentirem seguras e 

confortáveis, uma vez que toda a estrutura das escolas estava voltada para as 

crianças maiores. A própria organização da sala de aula, como vimos, deve 

permitir à criança maior quantidade de experiências possíveis que possibilitem não 

só seu desenvolvimento, mas também a aquisição da língua escrita.  

Existe uma necessidade premente de repensar a estrutura curricular tanto 

da EI quanto do EF, considerando as especificidades do trabalho que deve ser 

desenvolvido em cada um dessas etapas da educação, e elaborando uma nova 

proposta pedagógica clara e consistente com as competências definidas para EI e 

EF.  E aqui voltamos a lembrar da importância de que estas propostas assegurem 

e respeitem, assim como é na EI, também no EF, o direito à brincadeira, a um 

ambiente aconchegante e seguro, à atenção individualizada, à proteção e afeto 

(BRASIL, 1997).  

Como já falamos anteriormente, a formação continuada do professor é um 

fator determinante para sua melhor atuação em sala de aula. Da mesma forma, é 

fundamental que também o corpo técnico-pedagógico-administrativo da escola 

passe por uma atualização no sentido até de entender melhor o que aquela 

criança de 6 anos que agora entra no EF está fazendo na escola e quais suas 

necessidades, para melhor atendê-las e respeitá-las. 

Outra condição para uma transição respeitosa é manter, ou ampliar o 

diálogo entre escola e família. Não raras são as famílias que se mostram alheias 

às mudanças ocorridas no EF e não compreendem o porquê matriculam suas 

crianças de 6 anos – que antes eram da EI – agora no EF, e não sabem se quer 

quais os objetivos traçados para aquele 1º ano. Também não é difícil encontrar 

pais e mães que não entenderam as mudanças e, por vezes, acham que suas 

crianças vão repetir de ano, quando na verdade a nome a mudança, nesses 
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casos, diz respeito à nomenclatura das séries de ensino e não se configura como 

perda em ternos de anos de estudo.  

É preciso então, esclarecer as famílias sobre as consequências, em termos 

de organização e objetivos traçados para cada série do EF, pois como sabemos, 

conscientes do que é responsabilidade da escola, pais e responsáveis podem 

acompanhar melhor suas crianças, ao mesmo tempo em que professores e escola 

podem contar com este acompanhamento e apoio da família, sem o qual 

dificilmente a criança consegue avançar no seu processo de escolarização. 

Além desses aspectos, cabe ainda lembrar de quão importante é ouvir a 

criança, dar-lhe voz, e respeitar suas expectativas em relação a escola, buscando 

atingi-las e assim, facilitar essa antecipação de um ensino mais formal (EF), onde 

cobranças e responsabilidades acabam sendo maiores do que estavam 

acostumadas (EI). 

Dentre tantos conhecimentos que conseguimos construir, podemos ainda 

afirmar que esta pesquisa nos possibilitou desmistificar uma visão estereotipada 

de que, na Rede Pública de Ensino, ‗não se pode‘ ou ‗não se quer‘ desenvolver 

um trabalho de qualidade respeitável.  

Aprendemos muito com as professoras das escolas em que fizemos nosso 

estudo, cuja lição maior que nos passaram foi a de que, pelo esforço político 

coletivo, é possível que a escola pública possa se constituir como espaço de 

consolidação do direito à educação, pelo menos, para os que a ela tenham 

acesso.   

Percebemos também que, a Alfabetização é um Processo bem peculiar, 

não podendo ser considerado tarefa simples para o docente nem para a criança, 

visto que, a língua escrita por si só, já é um objeto de estudo bastante complexo. 

Compreendemos, porém, que essa complexidade não pode se tornar empecilho 

para que, já aos 6 anos e na escola pública, se permita à criança um trabalho de 

qualidade que perspective a sua alfabetização, até porque, enquanto participantes 

de uma sociedade letrada, as crianças já trazem algumas concepções prévias 

sobre a leitura e a escrita, às quais o professor deve estar bastante atento.  
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Acreditamos que de posse de todo esse entendimento os professores 

podem melhor conduzir a ‗dodiscência‘ rumo ao sucesso escolar das crianças. 

Por fim, gostaríamos de deixar registrada nossa satisfação de ao mesmo 

tempo em que elaborávamos nossa Dissertação, estarmos também construindo 

nossa prática pedagógica numa sala de aula de escola publica no 1º ano do EF. 

Tal experiência nos ajudou a pôr em prática muitos dos saberes aqui registrados e 

ao mesmo tempo pôr nas linhas desse trabalho o reflexo de nossa própria 

experiência em sala de aula.  

Tal experiência foi muito enriquecedora, e nos motiva a cada dia ter mais 

comprometimento com a alfabetização de milhares de crianças que não têm 

maiores oportunidades sociais, e com a educação pública de qualidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Para Contar Saberes ... O Menino Azul 

 

O menino quer um burrinho 

para passear. 

Um burrinho manso, 

que não corra nem pule, 

mas que saiba conversar. 

 

O menino quer um burrinho 

que saiba dizer 

o nome dos rios,  

das montanhas, das flores, 

— de tudo o que aparecer. 

 

O menino quer um burrinho 

que saiba inventar histórias 

bonitas com pessoas e 

bichos  e com barquinhos 

no mar. 

 

E os dois sairão pelo 

mundo que é como um 

jardim apenas mais largo 

e talvez mais comprido 

e que não tenha fim. 

 

 

Cecília Meirelles  
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GUIÃO DE ENTREVISTA 

1. Como você caracterizaria um Bom Professor de crianças? 

2. E o Mau professor de crianças – que características ele apresenta? 

3. O que deve saber um Bom Professor para trabalhar com crianças? 

4. Que recomendações você faria aos cursos de formação de professores que 

vão trabalhar com crianças? 

5. Na sua opinião, deve existir alguma diferença no trabalho com a criança da 

educação infantil e a criança do Ensino Fundamental? 

6. Descreva um dia de trabalho agradável e proveitoso numa sala de 1º ano 

do Ensino Fundamental (EF). O que acontece? Como é a participação das 

crianças?   

7. Considerando as ‗condições de vida material‘ da criança da escola pública 

que, em geral, tem uma vida escolar bastante curta, mas considerando 

também a sua condição de ‗ser criança‘, como você vê a antecipação da 

sua entrada no Ensino Fundamental? 

8. Que recomendações você faria às escolas para melhor acolherem as 

crianças de 6 anos no 1º ano do Ensino Fundamental? 

9. Que recomendações você faria ao professor que vai trabalhar com essa 

criança de 6 anos – agora – no Ensino Fundamental? 

10. Para você, qual a maior responsabilidade do professor do 1º ano do Ensino 

Fundamental? 

11. O que um professor deve saber – para desenvolver um trabalho bem 

sucedido com as crianças de 6 anos no 1º ano do EF? 

12. Considerando, ainda, aqueles aspectos que frisamos anteriormente 

(‗condições de vida material‘ e condição de ‗ser criança‘), você acha que 

deveríamos alfabetizar a criança de 6 anos – hoje, no Ensino Fundamental? 

Ou não? Pedir para justificar a resposta – seja esta qual for. 
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13. - Se Sim – como deveria ser desenvolvida uma prática pedagógica de 

‗alfabetização respeitosa‘ com a criança de 6 anos no Ensino Fundamental? 

14. Que autores ou que referenciais teóricos podem orientar essa prática 

pedagógica de ‗alfabetização respeitosa‘ com a criança de 6 anos no 

Ensino Fundamental? 

15. Que dificuldades esse professor do 1º ano do Ensino Fundamental pode 

enfrentar ou tem enfrentado para desenvolver essa prática pedagógica de 

‗alfabetização respeitosa‘ com a criança de 6 anos no Ensino Fundamental? 

16. De que depende o êxito do professor alfabetizador no 1º ano do Ensino 

Fundamental, considerando que a alfabetização é um dos objetivos 

traçados para esse nível de ensino? 

17. Comparando com os outros anos do Ensino Fundamental, existem 

especificidades na prática pedagógica do 1º ano desse nível de ensino 

(Ensino Fundamental)?  

18. - Se sim, quais as especificidades do 1º ano do Ensino Fundamental? 

19. De acordo com a sua experiência, a falta de quais saberes pode dificultar o 

trabalho do professor na alfabetização da criança de 6 anos no Ensino 

Fundamental? 

20. Que conteúdos programáticos, que autores e que procedimentos 

metodológicos – você considera mais importantes para serem trabalhados 

na formação do professor de crianças? 

21. O professor do 1º ano do Ensino Fundamental pode atrapalhar o processo 

de alfabetização das suas crianças?  

22. - Se sim, como? 

23. E o contrário – O professor do 1º ano do Ensino Fundamental pode ajudar 

no processo de alfabetização das suas crianças?  

24. - Se sim, como? 

25. Que atividades os professores do 1º ano do Ensino Fundamental devem 

proporcionar aos seus alunos para lhes possibilitar uma interação 

prazerosa e significativa com a língua escrita, enquanto objeto de 

conhecimento? 
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26. Antes mesmo da entrada da criança de 6 anos no Ensino Fundamental, 

quais as maiores dificuldades dos professores do 1º ano desse nível de 

ensino? 

27. Para ajudar na alfabetização e no desenvolvimento das crianças, o que o 

professor do 1º ano do Ensino Fundamental deve saber?  

28. Que comentários você gostaria de fazer a respeito dessa nossa conversa? 

29. Alguma coisa que você considera importante – deixou de ser discutida? 

OBRIGADA! 
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QUESTIONÁRIO 
A) IDENTIFICAÇÃO: 
1. Nome (opcional): _______________________________________________ 
 
2. Endereço (bairro e cidade): _______________________________________ 
 
3. Naturalidade:___________________        
 
4. Sexo: (  ) Feminino       (  ) Masculino 
 
5. Faixa etária: 
 (  ) 15 a 25 
 (  ) 26 a 36 
 (  ) 37 a 47 
 (  ) 48 a 58 
 (  ) Mais de 58 anos 
 
6. Estado Civil: 
 (  ) Solteiro(a)           (  ) Casado(a)          (  )Viúvo(a)          (  )Outros 
 
B) ESCOLARIDADE: 
7. Qual o seu nível de escolaridade?  
- Ensino Médio:      
(  )Magistério      (  )Sim       (  )Não      (  )Outro(s)   
(  )Qual(is)? _________________. Ano de conclusão: ___________.                      
 
- Curso superior 
(  )Concluído?     (  )Sim      (  )Não  
Curso:____________________ .  Ano de conclusão/previsão: ______. 
 
- Pós-graduação:  
- Especialização:       
(  )Sim      (  )Não      (  )Em andamento 
Se sim, qual(is)? _____________________________________________. 
- Mestrado:   (  )Sim       (  )Não       (  )Em andamento 
    Se sim, ou se em andamento, em que área? _______________________. 
- Doutorado: (   )Sim      (  )Não      (  )Em andamento 
  Se sim, ou se em andamento, em que área? ________________________. 
 
C) DOCÊNCIA: 
8. Tempo de serviço como professor (em anos): ____________________. 
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9. Trabalho docente com alfabetização (em anos): ____________________. 

a) Na Educação Infantil:_________________. 
b) Nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental: ___________________. 
c) Na Educação de Jovens e Adultos: __________________. 
d) Outros: _________________. 

 
10) Trabalho como docente na escola pública (em anos): ___________________. 

11) Número de escolas em que leciona atualmente: 

(  ) 01 
(  ) 02 
(  ) 03 
(  ) Mais de quatro (especificar quantas) ____. 

 
12) Vínculo Empregatício: 

 
Estado                                        Município                                 Outros vínculos: 
 
(  )Efetivo                                 (  )Efetivo                                 (  )Efetivo 
(  )Estagiário                            (  )Estagiário                            (  )Estagiário 
(  )Serviço Prestado                 (  )Serviço Prestado               (  )Serviço Prestado 
(  )Outro                                   (  )Outro                                   (  )Outro 
 
13) Vínculo empregatício com a instituição de ensino na qual o questionário está sendo 
aplicado: 
 
(  ) Professor efetivo 
(  ) Serviço prestado 
(  ) Estagiário 
(  ) Outro (especificar qual): ______________. 
 
14. Dedicação à instituição de ensino na qual o questionário está sendo aplicado : 

Turno(s) e turma(s) em que trabalha na instituição:  
________________________________________________________________________ 
 
15. Faixa salarial que recebe: 
 - Pelo trabalho desenvolvido na Escola em que o questionário está sendo respondido:  
(  ) 1 a 3 salários mínimos 
(  ) 4 a 6 salários mínimos 
(  ) 7 a 9 salários mínimos 
(  ) Mais de 9 salários mínimos 
 
- Pelo trabalho desenvolvido fora da escola em que o questionário está sendo respondido:  
(  ) 1 a 3 salários mínimos 
(  ) 4 a 6 salários mínimos 
(  ) 7 a 9 salários mínimos 
(  ) Mais de 9 salários mínimos 
 
16. Número de horas semanais dispensadas a diferentes atividades: 
- Preparar aulas: _____. 
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- Dar aulas: _____. 
- Corrigir trabalhos: _____. 
- Reuniões pedagógicas: _____. 
- Lazer: _____. 
- Tarefas burocráticas: _____. 
- Estudar: _____. 
- Movimento sindical: _____. 
- Trabalhos domésticos: _____. 
- Outros: _____. 
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You have to do your best... 
 

 

 


	Untitled1.pdf
	dissertação - PDF1.pdf
	tirar referenci.pdf

	paratirarref2.pdf

