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Resumo: Este artigo discute a inclusão de criança de seis anos no ensino fundamental de nove anos, tomando como
parâmetro as práticas pedagógicas dos professores de um município do interior da Bahia. Para tanto, a pesquisa teve
como objetivo analisar se o trabalho pedagógico está organizado de forma a legitimar propostas e práticas que atendam
as especificidades, interesses e necessidades das crianças de seis anos no Ensino Fundamental conforme as orientações
curriculares dos documentos oficiais. A abordagem metodológica é de cunho qualitativo, utilizando a entrevista
semiestruturada, análise documental e observação participante como técnica de recolha de dados. A pesquisa permitiu
verificar que as práticas pedagógicas que não favorecem o brincar como expressão da cultura, o trabalho é centrado na
codificação e decodificação dos símbolos linguísticos, sem articulação com as práticas sociais, havendo um grande
distanciamento entre as concepções e diretrizes estabelecidas nos documentos oficiais e as práticas docentes.

Palavras-chaves: Ensino de nove anos, 1º ano, prática pedagógica e infância

Abstract: This article discusses the inclusion of six-year-old child in elementary school for nine years, taking as
parameter the pedagogical practices of teachers of a city in the interior of Bahia. For both, the objective of this research
was to analyze if the pedagogical work is organized in such a way as to justify proposals and practices that meet the
specific needs, interests and needs of children of six years in Elementary School as the curriculum guidelines of the
official documents. The methodological approach is a qualitative study, using semi-structured interviews, participant
observation and document analysis as a technique for data collection. Research has shown that the pedagogical
practices that do not favor the play as an expression of culture, the work is focused on the encoding and decoding of
linguistic symbols, without integration with social practices, with a large gap between the concepts and guidelines set
forth in the official documents and teaching practices.
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1. INTRODUÇÃO

As discussões em torno da educação continuam recorrentes, principalmente no que se refere ao processo de
alfabetização tanto pelos baixos indicadores de desempenho apresentados nas pesquisas quanto pelo reconhecimento
de que é uma etapa de fundamental importância para a consolidação da qualificação da aprendizagem pelas crianças.
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No cenário da educação brasileira foi instituído em maio de 2005 o ensino fundamental com duração de nove anos,
incluindo as crianças de 6 anos de idade, antes pertencentes à educação infantil, com o intuito de oferecer maiores
oportunidades de aprendizagem no período de escolarização e assegurar que as crianças sigam os estudos com maior
nível de aprendizagem.A implantação de uma política de ampliação do ensino fundamental de oito para nove anos
requer uma adequação política, administrativa e principalmente pedagógica, uma vez que a intenção primeira é inserir
um maior contingente de crianças no ensino obrigatório, assegurando um tempo mais prolongado de convívio escolar,
oferecendo maiores oportunidades de aprendizagens diversas.

Esta nova realidade posta na educação brasileira, com a antecipação da criança no ensino fundamental promove
diversas dúvidas e questionamentos: Qual a mudança na estrutura, na metodologia e na cultura da instituição?
Como se dá a prática pedagógica e o processo de formação dos professores?
Como organizar o trabalho para as crianças de seis anos neste novo cenário.

Assim sendo, o primeiro ano do ensino fundamental não deve se restringir ao processo de alfabetização, pois apesar de
ser o início de uma caminhada para a conquista da alfabetização e do letramento não deve limitar a criança a tais
aprendizagens que são imprescindíveis. Mas, é importante do mesmo modo, assegurar o desenvolvimento das diversas
expressões, linguagens em todas as áreas do conhecimento, respeitando o tempo humano da criança, sua infância e
suas necessidades motoras e lúdicas.

2. ENSINO DE NOVE ANOS: UMA ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA

O tema da alfabetização continua recorrente no cenário brasileiro,sobretudo, quando os dados da avaliação de
desempenho apontam os baixos resultados brasileiros, particularmente a Bahia, que é apontada pelo documento da
UNICEF: Situação da Infância e da Adolescência Brasileira 2009 – o direito de aprender: potencializar avanços e reduzir
desigualdades, noticiadas pelo Jornal A Tarde, Salvador, 10/06/2009, onde a Bahia ocupa o 21ª colocação entre os vinte
e sete estados brasileiros em conclusão do fundamental, apresentando melhores resultados no ensino fundamental
apenas para Piauí (35.8%) e Sergipe (33.3%). Tais dados apontam a deficiência da escola brasileira e baiana

Assim, a ampliação do ensino fundamental de oito para nove anos já sinalizada no artigo 87, inciso VII da LDB, meta 20
do PNE[iii] (Lei 10.172, de 9 de janeiro de 2001) aparece como uma alternativa de enfrentamento dessa problemática.
O PNE, por outro lado, ao falar do atendimento à criança de seis anos na pré-escola a coloca como forma de preparar o
sistema para a ampliação do ensino fundamental, acrescentando “(...) expandir o ensino de oito para nove séries com
início a partir dos seis anos eliminando a repetência nessa idade e articulando os níveis de ensino.” (SAVIANI, 2002, p.
95).

Desde então, muitas foram as iniciativas nas instâncias governamentais para lançar as bases dessa ampliação e
promover o debate, como por exemplo, o documento ensino fundamental de nove anos: orientações gerais, publicado
pelo MEC[iv] /SEB[v] em 2004, que segundo o próprio documento foi resultante de sete encontros regionais com
gestores da educação para se debater o tema, e apresenta dados do censo escolar 2003, realizado pelo INEP[vi]/MEC,
que demonstrava que havia no território nacional 159.861 escolas públicas que ofereciam o ensino fundamental em oito
anos e 11.510 escolas que ofereciam com nove anos de duração. O governo federal inclui a criança de seis anos no
ensino obrigatório sob a justificativa de que já existia um número significativo de crianças com essa idade, oriundas de
famílias das classes média e alta sejam na pré-escola ou no ensino fundamental, (BRASIL, 2004).

À vista dos elementos dispostos, estavam fora da escola as crianças das camadas populares. Nesse ínterim, a
reorganização proposta pelo MEC garantiria a estas camadas a mesma oportunidade, ou seja, um tempo mais longo e
qualificado de convívio escolar e melhores condições para uma aprendizagem mais ampla e consequente.

O que exigirá professores mais qualificados técnica e pedagogicamente, com nova postura para que possam dar conta
de um trabalho que requer cuidados, escuta e uma prática que contemple os aspectos físicos, cognitivo, emocional,
social e afetivo para que essas crianças se sintam acolhidas e motivadas para essa etapa escolar que ora se inicia, já
que o próprio documento adverte ser impossível a antecipação dos conteúdos e atividades da antiga 1ª série para o 1º
ano ao passe em que conclama a comunidade escolar a construir seu projeto pedagógico.
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Não obstante, é com a Res. Nº 3, de 3 de agosto de 2005 que o ensino fundamental de nove anos fica mais explicitado
ao definir as normas nacionais para a ampliação do ensino fundamental com a inclusão da criança de seis anos. Importa
acrescentar nessa conquista a Lei nº 11.114, de 16 de maio de 2005 que alterou a LDB e tornou obrigatória a matrícula
aos seis anos de idade. Contudo, a Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, ao alterar a LDB torna obrigatória a
implantação do ensino de nove anos em todo o sistema educacional até 2010.

O que vai demandar das secretarias de educação adotar medidas político-administrativa e pedagógica que o momento
se impõe desde recursos materiais, humanos, como acompanhamento e avaliação sistemática dos projetos pedagógicos
que deverão ser construídos para assegurar à criança o seu pleno desenvolvimento. Com efeito, importantes
contribuições têm oferecido outro documento do MEC intitulado: ensino fundamental de nove anos: orientações para a
inclusão da criança de seis anos de idade encaminhada em 2006 para as secretarias apresentando sugestões de
atividades que deverão nortear o projeto pedagógico e a prática pedagógica visando orientar e subsidiar a discussão das
escolas.

Com relação aos aspectos administrativos, o referido documento destaca o planejamento participativo (projeto
pedagógico), à promoção do debate para viabilizar o padrão de qualidade; do ponto de vista pedagógico, exige o
cumprimento dos objetivos propostos para o ensino fundamental e pontua que o alcance de tais objetivos deverão ser
alcançados através da prática do respeito, do cuidado, do brincar e das atividades lúdicas como orientadores da prática,
o trabalho articulado com as várias áreas de conhecimentos e a vivência das diversas formas de expressão (dança,
teatro, música, artes plásticas e visuais, literatura).

Ressalta a importância do professor como mediador de leituras, chama a atenção para a necessária flexibilização dos
tempos e espaços. Evidencia a alfabetização e o letramento como eixo orientador do trabalho pedagógico; a prática
como espaço da reflexão e uma avaliação mais ética e democrática.

Corroborando com as orientações acima, o Estado da Bahia publicou normas completares para a implantação e
funcionamento do ensino de nove anos através da Res. CEE/BA, nº 60, de 5de junho de 2007 tornando obrigatória essa
ampliação com a inclusão da criança de seis anos de idade. No artigo 2º temos que ao incluir a criança de seis anos no
ensino fundamental se faz através de um currículo integralizado que leve em conta a “ordenação, sequência entre anos
iniciais e finais e acrescenta que a finalidade é (...) assegurar ao educando o desenvolvimento das diversas expressões
e o acesso ao conhecimento nas suas diferentes áreas, com planejamento didático-pedagógico adequado”. Face ao
exposto, o § 1º, afirma ser a infância a referência, e seu objetivo é a formação integral do educando nas dimensões
física, cognitiva, afetiva e psicossocial, bem como as expressões próprias da criança, assegurando-lhe a continuidade e
sua participação no processo educativo nos anos subsequentes.

O art. 4º, § 3º chama a atenção para um planejamento que observe a ludicidade, leitura e escrita na perspectiva do
letramento, raciocínio lógico e convivência social própria da infância. O artigo 5º determina o prazo de no mínimo 120
dias antes de implantar o novo regime, portanto, novembro de 2009, para as escolas submeterem á aprovação seus
projetos e regimentos. O artigo 6º fala dos mecanismos de operacionalização para implantação nos incisos I, II e III
deixando claro o envolvimento da comunidade escolar, pais e segmentos da comunidade nesse processo, salienta,
também, a urgência para a formação continuada de professores e permanente capacitação para gestores.

O Parecer CNE/CEB nº 4/2008, de 20 de fevereiro de 2008 ao reafirmar a matricula aos seis anos coloca o ano de 2009
como último prazo para o planejamento e organização para implementar o ensino de nove anos, obrigatório em 2010.
Reitera normas, como o 1º ano do ensino fundamental tornar-se parte integrante de um ciclo de três anos de duração
(ciclo da infância), espaço reservado à alfabetização e letramento e outros encaminhamentos necessários a esse
reordenamento desde o transporte escolar até as questões curriculares reiterando as proposições de BRASIL (2004 e
2006).

17

Com efeito, assegurar um processo educativo digno e respeitoso e construído com base nas várias dimensões e
especificidades do tempo infantil vai exigir medidas nos campos administrativo, pedagógico, mas de igual modo vai
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requerer o diálogo e cooperação mútuo entre escola e comunidade em um grande pacto, o pacto por uma educação
pública de qualidade para todos.

2 A CRIANÇA DE 6 ANOS NO ENSINO FUNDAMENTAL: UMA INTERFACE ENTRE EDUCAÇÃO FORMAL E
LUDICIDADE

Quando se discute a implementação da política de ensino de nove anos, uma questão vem à tona: como trabalhar o
processo de alfabetização de criança de seis anos?
Analisando os artigos 1º, 2º e 22 da LDB constata-se que a educação ocupa uma posição totalizante de formação e
desenvolvimento humano. Já no art. 1º apresenta a educação como processo de formação humana que acontece numa
pluralidade de espaços e tempos. O 2º artigo amplia e determina a finalidade: “pleno desenvolvimento do educando”. O
artigo 22 particulariza a educação básica e reafirma o compromisso com o desenvolvimento do educando. Impõe, com
isso, reconhecer a criança de forma integral, como ser humano em desenvolvimento, inserida num contexto social e
cultural concreto, implica respeitar a sua temporalidade da vida, a sua especificidade como sujeito de aprendizagem.

O artigo 3º da LDB, I e IX, reafirmam a escola inclusiva: “Igualdade de condições para acesso e permanência na escola”
(art. 3º, I); IX “garantia de padrão de qualidade”. O que se propõe é a garantia de uma escola que prime pelo princípio
da inclusão, portanto, conteúdos relevantes, metodologia e avaliação coerentes com a formação dos sujeitos.

A questão que se coloca é que uma política de inclusão de crianças de seis anos deverá conter um projeto de educação,
com orientações claras, que sirvam de norte para as secretarias e principalmente para os professores construírem
práticas efetivas e eficazes na direção do pleno desenvolvimento cultural dos sujeitos e um sólido processo de
alfabetização. Mas, o que se entende por alfabetização, o que propõe a política de educação ora em curso?
Segundo Frade (2007), o conceito de alfabetização tem assumido contornos diferentes na atualidade, hoje não é
suficiente ler e escrever impõe-se igualmente, a participação mais ativa dos benefícios envolvidos na cultura escrita por
construir atitudes, representações e disposições necessárias para essa participação.

A alfabetização nos documentos em análise é entendida como processo de inclusão, evidenciando que acesso sem
permanência e produção de conhecimento pelo aluno não é “(...) usufruto do direito à educação e à inclusão” (BRASIL,
2004, p. 11); escola é polo irradiador de cultura e conhecimento, perpassada pelo trabalho contextualizado e
significativo

A proposta, como vimos, dá maior centralidade à alfabetização no primeiro ciclo a partir de uma concepção histórica e
cultural de criança. As orientações para inclusão de criança de seis anos no ensino fundamental (BRASIL, 2006)
reconhece esta como produtora de cultura e que ao produzi-la também são nelas produzidas (Sônia Kramer)
reconhecendo-a nas suas especificidades.

Kramer, ao discutir a singularidade da infância define com muita propriedade esse tempo. Para ela a infância é uma
“(...) categoria social e como categoria da história humana, englobando aspectos que afetam também o que temos
chamado de adolescência ou juventude (...) infância (...) que se estende, na nossa sociedade, do nascimento até
aproximadamente dez anos de idade (...) (BRASIL, 2006, p. 13). Essa definição de infância lança as bases de como
estruturar o trabalho pedagógico. Há de ser um trabalho articulado, quebrando o fosso que tem separado a educação
infantil dos anos iniciais. Hoje mais do que nunca vai demandar o diálogo respeitoso entre os professores da educação
infantil e dos anos iniciais em um quefazer articulado, no lugar da ruptura, complementaridade e continuidade e
parcerias.

Educação infantil e ensino fundamental são indissociáveis: ambos envolvem conhecimentos e
afetos; saberes e valores; cuidados e atenção; seriedade e riso (...). Nos dois (...) instâncias
de formação cultural; o de ver as crianças como sujeitos de cultura e história, sujeitos sociais
(BRASIL, 2006, p. 20).

Esse desafio vai se consolidar em um fazer docente que assegure o direito ao alfabetizar-se, mas também o brincar, o
que passa pelo planejamento do professor, pela sua capacidade de proporcionar um tempo e espaço de aprender mais
eficiente e eficaz. Um trabalho com esse propósito é tarefa de um coletivo: escola e comunidade. É um trabalho que
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assume a infância na suas mais diversas dimensões e, por isso mesmo, não pode estar preso às paredes de uma sala de
aula, porque existem diferentes sujeitos e diferentes espaços de aprendizagens a serem explorados: praças, biblioteca,
museus, teatro, etc.

O direito, de fato, à educação de crianças de seis anos não acontece por força apenas de leis, elas são necessárias sim,
mas sua efetivação depende das práticas pedagógicas desenvolvidas por uma política de alfabetização construída no
cotidiano da escola, para uma criança real, com sua história de vida, mas também dos recursos materiais e humanos
necessários. que qualifique o tempo de 4h em um fazer que equilibre a alfabetização e o letramento, mas, sobretudo,
que cultive o sonho, a fantasia, a brincadeira para que a infância não se perca nessa educação que se quer de qualidade
social.

3. ANÁLISE DOS DADOS

Significa organizar o trabalho pedagógico tendo como referência a infância, o desenvolvimento e a formação cognitivo,
afetivo, físico, psicossocial. BRASIL (2004 e 2006 e Res. CEE/BA nº 60 /2007). Esta, por sua vez, chama a atenção para
um adequado planejamento didático-pedagógico e no artigo 4º, § 3º, I, vem orientando como será planejamento do 1º
ano: O princípio da ludicidade; II, a, b, e c, respectivamente, orientam como pressuposto do processo de aquisição da
leitura e da escrita na perspectiva do letramento, do raciocínio lógico e das formas de convivência social, própria da
infância.

Com efeito, a observação em lócus da prática pedagógica nos permite inferir que esta tem acontecido de forma
descontextualizada e sem sentido, tomando-se como base a urgência em garantir ao aluno a leitura e a escrita
(decodificação e codificação) desconsiderando as necessidades e especificidades infantis, conforme ratifica o quadro
abaixo e que ilustra o depoimento da professora F: “Acabamos exigindo dessa criança uma maturidade precoce, nos
sentimos obrigadas a queimar etapas, não posso perder tempo com o lúdico, pois elas têm que sair do 1º ano lendo.”.

Quadro 01: Organização do Trabalho Pedagógico

ProfessoresComo
alfabetiza

Atividades mais
utilizadas

Materiais
escritos mais
utilizados

Áreas de
conhecimentos
contempladas

A

Parte da
palavra,
sílabas,
letras e
sons.

Família
silábica, leitura
do alfabeto,
identificação do
alfabeto,
quantidade.

Livro didático,
atividades
mimeografadas.

Português
Matemática

Ciências (moradia)

B

Parte da
palavra,
sílabas,
letras e
sons.

Letra, número
(quantidade).

Livro didático,
atividades
mimeografadas.

Português
Matemática

Parte da Letra, família
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C
palavra,
sílabas,
letras e
sons.

silábica,
formação de
palavras e
número.

Livro didático,
atividades
mimeografadas.

Português
Matemática

D

Parte da
palavra,
sílabas,
letras e
sons.

“Atividade de
fixação que não
exige muito
esforço”

Livro didático,
atividades
mimeografadas

Português
Matemática

Ciências (família)

E

O todo está
sempre
relacionado
a um texto,
depois
família
silábica.

Alfabeto,
família silábica,
formação de
palavras.

Poesia, texto
informativo,
livro didático e
atividade
mimeografada.

Português
Matemática

Ciências (família,
higiene, animais)

F

Parte da
palavra,
sílabas,
letras e
sons.

Cruzadinhas,
desenho,
alfabeto e
família silábica.

Livro didático,
contos e
fábulas.

Português
Matemática

Ciências
(mamíferos)

G

Das partes
para o
todo:
vogais,
consoantes,
família
silábica e
palavras.

Vogais e
consoantes,
atividade no
caderno.

Livro didático e
atividade
mimeografada.

Português
Matemática

H

Parte da
palavra,
sílabas,
letras e
sons.

Rodas de
leitura,
cruzadinhas,
formação de
palavras.

Livro didático e
de literatura,
atividade
mimeografada

Português
Matemática

Ciências
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I

Parte da
palavra,
sílabas,
letras e
sons.

Escrita do
alfabeto, família
silábica e cópia
de textos

Livro didático e
atividade
mimeografada

Português
Matemática
(quantidade)

J

Parte da
palavra,
sílabas,
letras e
sons.

Explorar
família silábica,
decorar textos e
copiá-los

Livro didático e
atividade
mimeografada

Português
Matemática
Ciências
(plantas
medicinais,
meios de
transportes)

L

Das partes
para o
todo:
vogais,
consoantes,
família
silábica e
palavras

“Letras do
alfabeto,
soletração e
lição no
caderno:
ortografia, fixar
o alfabeto,
formação de
palavras.”

Livro didático e
atividade
mimeografada

Português
Matemática

Fonte: Dados da pesquisa de campo

Essa compreensão equivocada do objetivo do trabalho com essa criança está coerente com a prática pedagógica de
todos os sujeitos da pesquisa, cuja preocupação é garantir que a criança ao final do ano esteja lendo e escrevendo.

Quadro 2: Objetivos do 1° ano do Ensino Fundamental

Professores Objetivo do trabalho no 1º ano
A Sair do1º ano alfabetizado.
B Ler e escrever frases.
C Garantir a leitura e a escrita.
D Ler e compreender.
E Ler e interpretar.
F Garantir ler e escrever.
G Ao final da escola conhecer palavras novas.
H Ler interpretando e desenvolver o raciocínio lógico.
I Ler e escrever.
J Garantir a leitura, mas interpretando.
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L Sair lendo, entendendo sua caligrafia. Quando não acontece prefiro
que fique comigo.

Fonte: Dados da pesquisa de campo

Essa função atribuída ao 1º ano demonstra o desconhecimento dos professores das orientações propostas pelo MEC de
que a finalidade da entrada da criança mais cedo na escola é de familiarizá-las mais cedo das oportunidades de
conhecimentos que a escola propicia, não levá-las a ter contato mais cedo com conteúdos escolares e nem “tampouco
se quer adiantar os processos de ensino da escrita e da Matemática” (RAPOPORT, FERRARI e SILVA, 2009, p. 10). O
que não deve acontecer é que ao final do 3° ano do ensino fundamental a criança saia sem estar alfabetizada na
perspectiva do letramento. Rapoport esclarece:

(...) o primeiro ano não tem por objetivo alfabetizar a criança (...) material recentemente
elaborado pelo MEC (BRASIL 2007, p. 8) para orientar e subsidiar as propostas de
alfabetização e letramento prolonga (...) para 3 anos, conforme e explicitado ao
introduzir o conteúdo do material: (...) estamos considerando aqui três anos no ensino
fundamental destinado ao trabalho com as turmas de alfabetização, quer dizer, as
turmas de seis anos, sete e oito anos. Nosso objetivo é o de concentrarmos um esforço e
atenção ao aprendizado da leitura e da escrita nesses anos decisivos (...). No caso das
escolas que trabalham com ensino fundamental de 8 anos, em que as crianças só
ingressam aos sete anos, também se deve considerar três anos para a alfabetização
(RAPAPORT, 2009, p. 26).

Assim, o 1º ano não objetiva a
alfabetização, em que pese à criança
não esperar pela escola para pensar
sobre a lecto-escrita, como demonstrou
Ferreiro (1993). Que muitas crianças
serão alfabetizadas nessa etapa é
natural em função de ritmos e
oportunidades oferecidas na escola e
em outros contextos, mas não é a regra.
Combinando as orientações de BAHIA
(2007) e BRASIL (2006), vemos que o
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trabalho com a alfabetização e o
letramento, no 1º ano, não deve
acontecer em detrimento do
desenvolvimento da criança à
exclusividade da alfabetização, mas
assegurar o desenvolvimento das
diversas expressões e áreas de
conhecimentos. O foco é aprender e se
desenvolver, que articula aquilo que é
constitutivo da cultura infantil e o
aprendizado da leitura e escrita, com
um tempo prolongado (6 a 8 anos).
Quando não se envolve o eixo da ludicidade nesse processo, corre-se o risco de se concretizar aquilo que Rapoport,
Ferrari e Silva (2009, p. 12) advertem de que se não se preocupar com o que é característico da criança de 6/7 anos
(imaginação, curiosidade, movimento, desejo de aprender através do brincar e o uso das múltiplas linguagens) as
formas de aprender e de se expressar serão afetadas em função da ausência do tempo para brincar.

Porém, analisando o trabalho pedagógico realizado nas escolas da rede, percebemos que além do brincar estar ausente
da escola e da sala de aula, ausente também está o alfabetizar/letrando. Toda ênfase do professor está no domínio da
tecnologia da escrita, 81,8% dos professores afirmam se apoiar no método analítico. Contudo, verificou-se que o
predomínio é o método sintético: partem das letras do alfabeto, a seguir combinam consoantes e vogais, estudam as
famílias silábicas resultante dessa combinação seguidas de exercício de fixação, conforme mostra o quadro 05
(Organização do Trabalho Pedagógico).

Ferreiro é incisiva ao afirmar que o importante no primeiro período da alfabetização é saber situar corretamente a
dúvida ortográfica e estabelece que “(...) o objetivo é a compreensão do modo de representação da linguagem que
corresponde a um sistema alfabético de escrita, seus usos sociais e a construção e compreensão de textos coerentes”
(FERREIRO, 1993, p. 25).

Os usos sociais da leitura e da escrita não fazem parte do contexto das salas de aula, pois os professores têm a
concepção de que só se pode produzir textos depois que as crianças aprenderem a ler e escreve, letras, sílabas e
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palavras. Fato que fica claro nas falas dos professores acerca da produção de textos espontâneos pelas crianças:

“Produção de textos só depois de alfabetizados” (professora G).

“Eles ainda não têm maturidade para escrever” (professora F).

“Não trabalho frases. Prefiro trabalhar com cópia de letras” (professora I).

“Eles não estão preparados para escrever. Mas para a frente faremos reescrita de textos”
(professora A).

Essas concepções do processo de escrita, que informam a prática, não condizem com as pesquisas atuais, como
descreve Teberosky “(...) as recentes investigações mostram que os meninos e as meninas são capazes não apenas de
reconhecer diferentes tipos de textos, mas também de produzi-los, inclusive antes de dominar a escrita do ponto de
vista gráfico.” (TEBEROSKY, 1992, apud TEBEROSKY E RIBERA, 2004, p. 69).

Teberosky e Ribera (2004) ampliam essa compreensão ao afirmar que a qualidade e a quantidade de aprendizagem
inicial que a criança tem parecem ser fortemente afetadas pela presença de materiais, de leitores/escritores e pelo tipo
de interação que estabelecem com eles.

Com efeito, a compreensão dos professores de que não é possível participar de práticas de letramento sem ter o
domínio do sistema de escrita, aliado à pobreza de recursos pedagógicos utilizados em sala de aula, como ilustra o
quadro 04, de um trabalho limitado ao quadro de giz o livro didático de Português e Matemática, ao exercício de fixação,
cujo objetivo é garantir a leitura e a escrita do alfabeto, família silábica e formação de palavras tem rechaçado a
cooperação, as interações sociais. Esquecendo-se que existe uma infinidade de formas de se aprender a cultura escrita:
explorar a leitura em voz alta de bons livros com discussões e compartilhamento de significados, ouvir histórias e
recontá-las, ditar para o professor escrever, etc.

A literatura é tida como algo instrucional, isto é, visa ensinar coisas: poesia para ensinar letras ou acentuação gráfica,
etc.; ouvir histórias lidas pelo professor uma vez por semana, limitando-a a caracterizar personagens, afastando a
função social desse tipo de gênero textual. Os professores focalizam o conhecimento mais formal da escrita, tem
esquecido a escrita em sua função de interação e fruição estética, de comunicação. Apenas a professora (E) traz a
diversidade textual para a sala de aula, porém a utilização desta é limitada à leitura pretexto conforme criticou Smith
(1999). O poder concedido ao método de alfabetização no contexto das práticas dos professores reforça o efeito positivo
do processo de decodificar e codificar e não o uso com competência da função social da leitura e da escrita: “antes a
gente aprendia (...) hoje com o construtivismo o aluno não aprende” (professora E) para a qual, Ferreiro (1993, p. 23)
responde: “Estas práticas escolares, entretanto, não lhes permitem apropriar-se de nada, acabam por ser meras
reprodutoras de signos estranho.

8

As aulas se resumem ao professor copiar palavras ou desenhar objetos no quadro e depois apontar quem tem que falar
e se espera que a criança levante a mão e faça contribuições apenas quando solicitada. O trabalho com as áreas de
conhecimento limita-se as disciplinas de Português e Matemática e, às vezes, aparecem conteúdos de Ciências. Tais
disciplinas são desarticuladas. Não existe um trabalho interdisciplinar, adotam uma disciplina por dia e quando usam as
duas (Português e Matemática) as separam em momentos reforçando a fragmentação de saberes: “Uso as áreas de vez
em quanto” (professora C).

O conteúdo de Ciências (de março a setembro) apareceu poucas vezes nos planos e diários, limitando-se a conteúdos
como higiene e alimentos, em vista de comemoração do folclore e as atividades científicas de observar, classificar,
comunicarem, tomar medidas e fazer estimativas pontuadas por Milà (2004) estão fora do planejamento e da sala de
aula, negando a própria natureza investigativa e curiosa da criança e a riqueza de se construir conceitos e partir de
experimentações. “(...) quando se aprende ciências aprende-se a ler e escrever (...) o acesso à escrita científica deve
ser feito através de pontes, com a escrita narrativa ou com a escrita espontânea (...) incluída as tabelas, gráficos,
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informes científicos, etc.(...)” (MILÀ, 2004, p. 148).

Ciências Sociais não faz parte do currículo da escola, limitando-se a datas comemorativas, centrado numa visão
equivocada de artes: pintar figuras de soldados, índio, bumba boi, etc. ou contorná-las com bolinhas de papel. Essa
organização curricular vai de encontro ao que orienta as Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino fundamental
(Res. CNE/CEB nº 2. 1998) que organiza o trabalho pedagógico com crianças de seis anos e visa garantir “(...) o estudo
articulado das Ciências, das Ciências Naturais, das Noções Lógico Matemática e das Linguagens.” (CORSINO, 2006, p.
58).

Em ciências sociais a autora descreve que se deve priorizar estudar:

(...) a família, a escola, a religião, o entorno, o campo, a cidade, o país e o mundo (...)
propor atividades (...) ampliar a compreensão da sua própria história, da forma de viver
e de se relacionar. Identificar diferentes formas e semelhanças entre as histórias vividas
pelos colegas e por outros pessoas e grupos sociais próximos ou distantes, que
conheçam pessoalmente ou que conheceram por histórias (...) (CORSINO, 2006, p. 59).

Faz parte ainda do trabalho, segundo a autora, desenvolver atitudes de observação, de estudo e comparação de
paisagens, do lugar onde moram, das relações entro o homem, o espaço e a natureza. As atividades devem conduzir a
investigação e a intervenção na realidade para que se reconheça como parte integrante da natureza e da cultura. As
ciências Naturais devem ampliar a curiosidade levantar hipóteses e construir conhecimentos sobre os fenômenos físicos
e químicos, seres vivos, relações entre o homem e a natureza e daquele com as tecnologias. A autora chama a atenção
para as atividades que tem a finalidade de desafiar a criança, prever resultados, simular situações, elabora hipótese,
refletir e se posicionar frente o cotidiano.

Matemática, acompanhada de jogos e situação-problema, se organiza de forma em que a criança possa identificar
semelhanças de diferenças, classificação, ordenando e seriando, fazer correspondência, agrupamento, comparar
conjuntos, pensar sobre número e quantidade. As linguagens, por sua vez, têm a finalidade da educação estética,
portanto, propor atividades em que a criança possa ver, reconhecer, sentir, experienciar, imaginar as diversas
manifestações da arte e atuar sobre ela. Conhecer a cultura erudita e popular. Incluir socialização e memória das
práticas esportivas e corporais. As atividades devem promover a consciência corporal, trocas, aceitar as diferenças, pois
a finalidade desta área é “(...) desenvolver habilidade motora, promover a inclusão de todos (...).” (CORSINO, 2006, p.
61).

86

Corsino (2006) orienta a partir das DCN[vii] que o trabalho com a criança deve ser perpassado por práticas discursivas
de diferentes gêneros textuais orais e escritos, de usos, finalidades e intervenções diversas, como:

(...) escuta diária da leitura de textos diversos, especialmente de histórias e textos
literários; produção de textos escritos mediados pela participação e registro de parceiros
mais experientes; leitura e escrita espontânea de textos diversos (...) um dos principais
objetivos do trabalho com a língua nos primeiros anos/séries do ensino fundamental é
lhes assegurar o conhecimento sobre a natureza e o funcionamento do sistema de
escrita, compreendendo e se apropriando dos usos e convenções da linguagem escrita
nas mais diversas funções (CORSINO, 2006, p. 61).

O que importa, na realidade é que todas as áreas contemplem o respeito às culturas, a ludicidade, a espontaneidade e a
autonomia das crianças. Assim a organização do trabalho pedagógico, deve ser planejado em função do que as crianças
sabem em relação aos conhecimentos e conteúdos que o professor considere importantes para elas perpassado por
práticas de letramento como por exemplo: pseudo leitura (finge que lê), a leitura de diferentes suportes textuais, pedir
que a criança reconte o que foi lido, ajudar o professor a montar um texto no quadro, ditar um bilhete para o professor
escrever, escrever textos espontâneos, entre outros. Tais atividades não foram verificadas, como já pontuamos, em
nenhuma sala de aula da rede e em nem nos planos e diários de classe, o que compromete a orientação de alfabetizar
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letrando.

Por outro lado, a música apareceu poucas vezes (professoras B e H) no início das aulas e não faz parte do currículo
escolar como não faz parte também à dança, o teatro, as artes. Estas só aparecem às datas comemorativas como
folclore, dia das mães e nunca como expressão da cultura. De igual modo não se percebeu brincar com esta finalidade.

Foco na exclusividade da alfabetização não percebem que um trabalho articulado com as áreas de conhecimento além
de inserir as crianças nas práticas de letramento possibilita a estas ampliarem suas referências de mundo. “Criando
espaços em que a vida pulse (...) colocando à disposição das crianças matérias e objetos para a descoberta,
ressignificações, transgressões (...)” (BRASIL, 2006, p. 44).

A prática pedagógica dos professores não propicia a iniciativa, a autonomia e as interações entre crianças. É um
trabalho que tem refletido o sentido que os professores atribuem à escola suas concepções de criança e infância (sujeito
passivo, tábua rasa) que nega a função humanizadora da cultura e sua contribuição para a formação da criança. Os
processos de ensino-aprendizagem, centrados na educação bancária, tão criticados por Freire, espelha o
desconhecimento das orientações curriculares propostas pelo MEC.

Diante da realidade apresentada no momento atual com a implantação do ensino fundamental de nove anos, inserindo
crianças de seis anos neste novo contexto, percebe-se que as escolas da rede municipal não têm apresentado mudanças
significativas com adequações que permitam acolher a criança de seis anos respeitando os seus limites, necessidades e
especificidades, conforme documentos normativos propostos.
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